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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o  Nº 1559, de 11 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 21.602.381,34 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 21.602.381,34 (Vinte e Um Milhões, 
Seiscentos e dois Mil, Trezentos e oitenta e Um reais e Trinta e Quatro 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545115087556 - SEdoP 0301 449051 179.941,84

081012781114998794 - SEEl 0301 339031 94.143,00

171010445115087552 - SEfa 0376 449051 4.223.845,46

281010460814918715 - NGPr 0301 449052 688.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0301 334041 4.795.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0301 445041 1.398.500,00

542010830215088888 - iaSEP 0301 339039 10.000.000,00

901011030215078288 - fES 0349 339030 122.951,04

901011030215078288 - fES 0349 339039 100.000,00

ToTal 21.602.381,34

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 11 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1560, de 12 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 1.147.509,64 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.147.509,64 (Hum Milhão, cento e 
Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Nove reais e Sessenta e Quatro centa-
vos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012012615088238 - SEdaP 0101 339140 190.000,00

291012678214867429 - SETraN 0324 449051 872.509,64

431010824415058863 - SEaSTEr 6101 449051 25.000,00

431010824415058863 - SEaSTEr 6101 449052 60.000,00

ToTal 1.147.509,64

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

141012060814918705 - SEdaP 0101 332041 42.000,00
141012060814918705 - SEdaP 0101 334041 70.000,00
141012060814918705 - SEdaP 0101 339030 78.000,00
291012678214867432 - SETraN 0324 449051 872.509,64
431010824415057678 - SEaSTEr 0101 449052 85.000,00

ToTal 1.147.509,64

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1561, de 12 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor da Secretaria 
de Estado de cultura - SEcUlT, órgão da administração Pública Estadual, 
crédito especial no valor de r$ 15.820,00 para atender à programação 
constante nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
da SEcUlT órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no 
valor de r$ 15.820,00 (Quinze Mil, oitocentos e Vinte reais) para atender 
à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011339215037687- SEcUlT 0101 339030 15.820,00
                                                                                           ToTal 15.820,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

151011312212978338 - SEcUlT 0101 339030 15.820,00
                                                                                            ToTal 15.820,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o Nº 1562, de 12 de Maio de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do fundo Es-
tadual de Saúde - fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito 
especial no valor de r$ 774.417,82 para atender à programação constante 
nesse decreto.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V da constituição Estadual, combinando com o 
art. 42 da lei 4.320, de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autoriza-
ção contida no art. 1º da lei nº 9.236, de 25 de março de 2021, referente 
à ação orçamentária coVidPará.
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do fES, órgão da administração Pública Estadual, crédito especial no valor 
de r$ 774.417,82 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e 
dezessete reais e oitenta e dois centavos), para atender à programação 
abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215077684 – fES 0301 339033 745.755,49

901011030215077684 – fES 0301 339014 17.149,40

901011030215077684 – fES 0301 339036 11.512,93

                                                                                           ToTal 774.417,82

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):
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r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

901011030215078288 - fES 0301 339033 745.755,49
901011030215078288 - fES 0301 339014 414,11
901011042215078362 - fES 0301 339014 3.204,63
901011042215078362 - fES 0301 339036 11.512,93
901011030115078874 - fES 0301 339014 13.530,66
                                                                                            ToTal 774.417,82

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 12 de maio de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 655294

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 301/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/501013, de 11 de maio de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/iTaiTUBa/SaNTarÉM/Pa, no período de 13 a 15/05/2021.

Servidor objetivo
roNilMa SaNToS da SilVa, matrícula funcional nº 5945736/ 1, cPf 

716.995.382-04, ocupante do cargo de assessor de comunicação, lotada 
no centro regional do Governo do Baixo amazonas.

cumprir agenda institucional, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 302/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/504011, de 11 de maio de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iTaiTUBa/Pa, no período de 11 a 16/05/2021.

Servidor objetivo
 EliSSaNdro GoMES dE fariaS, cPf 832.410.274-49, matrícula  

funcional  nº 5946370/ 1, ocupante do cargo de assessor administrativo 
iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a diretoria do cerimonial, 
no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 5.½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 12 de maio de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 655299

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 045/2021 – cMG, de 11 de Maio de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
considerando o disposto no inciso iV, do art. 3º, da lei federal nº 10.520 
de 2012 c/c lei n. 10.024/2019, que instituem no âmbito da União, Esta-
dos, distrito federal e Municípios a modalidade de licitação, denominada 
Pregão Eletrônico e, considerando a necessidade da contratação de empre-
sa especializada no fornecimento de GÊNEroS aliMENTÍcioS (ProTEÍ-
NaS dE oriGEM aNiMal), para atender as necessidades de abastecimento 
e consumo das Residências Oficiais do Governador do Estado do Pará, ad-
ministradas pela casa Militar da Governadoria.

rESolVE:
i – designar os servidores HEidEr da SilVa MarTiNS – caP QoPM, 
aGoSTiNHo MoNTEiro JUNior e EliNE Maria BoTElHo coUTiNHo, 
para atuarem como equipe de apoio do Pregão Eletrônico nº 002/2021 
– cPl/cMG, que terá como Pregoeiro o servidor BrUNo lUiZ SilVa dE 
SoUSa – cB PM;
ii – fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a vigência desta Portaria, a 
constar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, desde que justificado;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE Maio dE 2021
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 655048

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamen-
to no art. 2º do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com 
fulcro no art. 24, ii da lei 8.666/93 e, o exposto no Parecer Jurídico Nº 
025/2021 – aSSEJUr/cMG-Pa, de 27 de abril de 2021.
N° da cotação Eletrônica: 002/2021 - cMG;
N° do Processo - PaE: 2021/341529 - cMG;
Partes: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado e a EMPrESa coN-
fiaNÇa coMErcio dE ProdUToS lTda – EPP, cNPJ: 29.000.107/0001-11;
objeto: contratação de empresa para a aquisição de 26 (vinte e seis) uni-
dades de colchão de solteiro de espuma d33 100% com medidas 88x188 
cm, para atender a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará;
Valor total: r$ 10.790,00 (dez mil setecentos e noventa reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:

Natureza da despesa 33.90.30.20 – Material de consumo/ Material de cama, Mesa e Banho.
funcional Programática 04.122.1297.8315 - apoio logístico para atuação Governamental

fonte do recurso 0101000000 (Tesouro do Estado)

Belém-Pa, 12 de Maio de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 655175

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
considerando o Parecer Jurídico Nº 025/2021 – aSJUr/cMG-Pa, de 27 de 
abril de 2021, constante no Processo administrativo PaE: 2021/341529 - 
CMG, reconheço e ratifico o Termo de Dispensa de Licitação nº 002/2021 
– cMG Pa, com fundamento no art. 2º do decreto Estadual nº 2.168, de 10 
de março de 2010 com fulcro no art. 24, ii da lei 8.666/93, para aquisição 
de 26 (vinte e seis) unidades de colchão de solteiro.
Belém-Pa, 12 de maio de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 655203

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 324/2021 – di/cMG, 
de 12 de Maio de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado;fundamento legal: lei n° 
5.119/84;Município de origem: Belém/Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Pe-
ríodo: 07/05/2021;Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação) ;Servidores: 
1° TEN QoPM Thiago Santos cruz, cPf nº 886218712-20, 1º SGT PM Mi-
chel Neves Gonçalves, cPf nº 695.442.982-15, cB PM alexandre José de 
oliveira fernandes, cPf nº 885.305.742-49 e cB PM frank Bruno Egues 
ribeiro, cPf nº 004.060.002-55;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da 
costa Júnior

Protocolo: 655154
eXtrato de Portaria Nº 321/2021 – di/cMG, 

de 12 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado;fundamento legal: lei n° 5.119/84;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Santa Maria do Pará/Pa;Período: 28 a 29/12/2020;Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);Servidora: 2° SGT PM r/r Ká-
tia do Socorro Morais de lima oliveira, cPf nº 328.754.282-68;ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 655119
eXtrato de Portaria Nº 322/2021 – di/cMG, 

de 12 de Maio de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado;fundamento legal: lei n° 
5.119/84;Município de origem: Belém/Pa;destino: Santa Maria do Pará/
Pa;Período: 28 a 29/12/2020;Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 
1,0 (pousada);Servidor: 2º SGT PM Jayme Menezes da Silva de lima, cPf 
nº 170.237.262-68 ;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 655135
eXtrato de Portaria Nº 323/2021 – di/cMG, 

de 12 de Maio de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado;fundamento legal: lei n° 5.119/84;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Santa Maria do Pará/Pa;Período: 28 a 29/12/2020;Quantidade 
de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada);Servidor: inácio de Souza, cPf 
nº 106.276.342-49;ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior

Protocolo: 655145
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

errata
.

errata da Portaria Nº 203/2021-PGe.G., de 29.04.2021, publica-
da no doe nº 34.569, de 30.04.2021.
onde se lê:

Susanne Schnoll Petrola 55589692/1 Nº 036 /2021-PGE.G., de 19.01.21 10.05 a 19.05.21

Leia-se:

Susanne Schnoll Petrola 55589692/1 Nº 036 /2021-PGE.G., de 19.01.21 10.05 a 24.05.21

Protocolo: 654905
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

diÁria
.

Portaria Nº 085 de 12 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94 e, ainda, de acor-
do com o ProcESSo: 2021/472300.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 14 (catorze) diárias e ½ 
(meia), no valor total de r$ 3.442,01 (três mil, quatrocentos e quarenta 
e dois reais e um centavo), para cada servidor listado abaixo, que estão 
participando da entrega de cestas Básicas nos municípios de Santarém, 
oriximiná, Prainha e Óbidos, no período de 05 a 19 de maio de 2021.

SErVidor MaTrÍcUla cPf

aluizio lobato Torres 57174396/5 942.425.722-04

anderson luiz Souza castro 5949112 803.543.512-49

Thatiane coelho lima 5946709 689.929.392-72

Vanessa da Silva Moura 5946662 996.222.382-20

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrESidENTE, 12 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 654948
Portaria Nº 083 de 12 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94 e, ainda, de acor-
do com o ProcESSo: 2021/397827.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 (três) diárias e ½ 
(meia), no valor de r$ 830,83 (oitocentos e trinta reais e oitenta e três 
centavos), para cada servidor listado abaixo, que realizaram visitas téc-
nicas nos municípios de Breves/Pa e Portel/Pa, no período de 16 a 19 de 
abril de 2021.

SErVidor MaTrÍcUla cPf
Marcos Vinicius ferreira 5946744 035.823.832-37
rariza Soares de lima 5949041 003.623.082-09

anderson luiz de Souza castro 5949112 803.543.512-49

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrESidENTE, 12 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 654853
Portaria Nº 084 de 12 de Maio de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94 e, ainda, de acor-
do com o ProcESSo: 2021/485935.

rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 (uma) diária e ½ 
(meia), no valor de r$ 250,57 (duzentos e cinquenta reais e cinquenta 
e sete centavos), para cada servidor listado abaixo, que participaram da 
entrega das cestas básicas do Projeto ParáPaz Solidário no município de 
Vigia/Pa, no período de 08 a 09 de maio de 2021.

SErVidor MaTrÍcUla cPf

Jhon Keven cavalcante campos 5948814 031.767.602-48

João carlos Nascimento Bandeira Júnior 5931217 536.478.312-04

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do PrESidENTE, 12 dE Maio dE 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 654860

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 382/2021 – sePLad de 12 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças – SEPlad, no uso das atribuições 
que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 9/2021-ccG de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no Diário Oficial Nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 
02 de dezembro de 2019, publicada no doE Nº 34.057, de 12 de dezembro 
de 2019, e ainda,
coNSidEraNdo o processo N° 2019/67274, de 14 de fevereiro de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompa-
nhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, vi-
sando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada 
dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso iii, da 
lei federal Nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrati-
vos no âmbito desta Secretaria serão efetivadas nos termos desta Portaria, 
e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor 
designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 
1º e 2°, da lei federal Nº 8.666/93, com as alterações introduzidas.
rESolVE:
1. dESiGNar a servidora odilENE fErNaNdES da coNcEiÇÃo SaNToS, 
funcional Nº 1996/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, para 
a função de fiscal e a servidora fErNaNda dE carValHo BESSa Ma-
cHado, id. funcional Nº 57217691/2, ocupante do cargo de Psicólogo, 
para a função de Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as 
partes do Contrato Nº 18/2021 – SEPLAD, firmado entre a SECRETARIA 
dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad e o cENTro 
dE EXTENSao, TrEiNaMENTo E aPErfEiÇoaMENTo ProfiSSioNal S/c 
lTda – cETaP.
2. fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribui-
ções do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração e finan-
ças em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com 
vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 655058

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0064-Gs/sePLad, de 10 de Maio de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
as servidoras abaixo discriminadas:

Nome Mat. cargo lotação a contar Processo

iracEMa dE MaToS Vila SEca 54184252/2 Técnico de 
Enfermagem SESPa 26.03.2021 2021/334015

GiZElE da SilVa dE SoUZa 57234518/1 assistente admi-
nistrativo SEdUc 30/04/2021 2021/379570

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 10 de 
maio de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 654883
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 380/2021-daF/sePLad, de 11 de Maio de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/413022,
rESolVE:
forMaliZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio ao servidor aNToNio 
do roSário TEodoro dE BarroS, id. funcional nº 26867/1, ocupante 
do cargo de auxiliar operacional e Segurança, lo tado na coordenadoria de 
controle e Movimentação de Pessoas, no período de 05 de março a 03 de 
maio de 2021, referente ao triênio de 01 de maio de 2004 a 30 de abril 
de 2007.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 654908

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 381/2021-daF/sePLad, de 11 de Maio de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2021/484543,
r E S o l V E:
forMaliZar a designação da servidora rEGiNa rocHa roSa, id. fun-
cional nº. 5325056/1, ocupante do cargo de coordenador, para responder 
pela diretoria de Gestão de logística, durante o impedimento legal da ti-
tular iriS alVES MiraNda NEGrao, id. funcional nº. 54191225/4, no 
período de 18/04/2021 a 29/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 11 dE 
Maio dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 654910

Portaria Nº 117, de 12 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 1299, de 01/02/2021 e 1559, de 11/05/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 117, de 12 de Maio de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

dEfESa Social
PMPa

investimentos 2.085.452,10 0,00 0,00 0,00 2.085.452,10
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 888.862,10 0,00 0,00 0,00 888.862,10

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) dETraN

 0661 1.196.590,00 0,00 0,00 0,00 1.196.590,00
dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPr
investimentos 688.000,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 688.000,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00

GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

contrato Estimativo
 0301 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 4.403.787,30 0,00 0,00 0,00 4.403.787,30

obras e instalações
 0301 179.941,84 0,00 0,00 0,00 179.941,84

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) SEfa

 0376 4.223.845,46 0,00 0,00 0,00 4.223.845,46
PolÍTica Social

crS - Breves
outras despesas 

correntes 74.062,56 0,00 0,00 0,00 74.062,56

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 74.062,56 0,00 0,00 0,00 74.062,56

fHcGV
outras despesas 

correntes 222.951,04 0,00 0,00 0,00 222.951,04

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 222.951,04 0,00 0,00 0,00 222.951,04

SEaSTEr
investimentos 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 6101 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
obras e instalações

 6101 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
SEcUlT

outras despesas 
correntes 115.820,00 0,00 0,00 0,00 115.820,00

contrato Global
 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

despesas ordinárias
 0101 15.820,00 0,00 0,00 0,00 15.820,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
investimentos 1.398.500,00 0,00 0,00 0,00 1.398.500,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 1.398.500,00 0,00 0,00 0,00 1.398.500,00
outras despesas 

correntes 4.795.000,00 0,00 0,00 0,00 4.795.000,00

despesas ordinárias
 0301 4.795.000,00 0,00 0,00 0,00 4.795.000,00

SEcoM
investimentos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
agricultura, 

Pecuária, Pesca e 
aquicultura

688.000,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00

NGPr
 0301 688.000,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
6.193.500,00 0,00 0,00 0,00 6.193.500,00



8  diário oficial Nº 34.582 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

fundação ParáPaz
 0301 6.193.500,00 0,00 0,00 0,00 6.193.500,00

cultura 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
SEcUlT

 0101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
direitos Socioas-

sistenciais 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

SEaSTEr
 6101 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

Governança 
Pública 14.403.787,30 0,00 0,00 0,00 14.403.787,30

iaSEP
 0301 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

SEdoP
 0301 179.941,84 0,00 0,00 0,00 179.941,84

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) SEfa

 0376 4.223.845,46 0,00 0,00 0,00 4.223.845,46
Manutenção da 

Gestão 45.820,00 0,00 0,00 0,00 45.820,00

SEcoM
 0101 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

SEcUlT
 0101 15.820,00 0,00 0,00 0,00 15.820,00

Saúde 297.013,60 0,00 0,00 0,00 297.013,60
crS - Breves

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 74.062,56 0,00 0,00 0,00 74.062,56
fHcGV

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 222.951,04 0,00 0,00 0,00 222.951,04
Segurança Pública 2.085.452,10 0,00 0,00 0,00 2.085.452,10

PMPa
 0101 888.862,10 0,00 0,00 0,00 888.862,10

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

dETraN
 0661 1.196.590,00 0,00 0,00 0,00 1.196.590,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         1.034.682,10 0,00 0,00 0,00 1.034.682,10

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 74.062,56 0,00 0,00 0,00 74.062,56

0301 - recursos ordinários 17.061.441,84 0,00 0,00 0,00 17.061.441,84

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 222.951,04 0,00 0,00 0,00 222.951,04

0376 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

4.223.845,46 0,00 0,00 0,00 4.223.845,46

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
1.196.590,00 0,00 0,00 0,00 1.196.590,00

6101 - recursos de contra-
partida de convênios 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00

ToTal 23.898.573,00 0,00 0,00 0,00 23.898.573,00

Portaria Nº 118, de 12 de Maio de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1278, de 19 de janeiro de 2021, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 3.302.523,02 (Três Milhões, Trezentos e 
dois Mil, Quinhentos e Vinte e Três reais e dois centavos), a quota do 
primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Uni-
dade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta 
Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 118, de 12 de Maio de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

dEfESa Social
SEaP

investimentos 0,00 0,00 3.000.000,00 302.523,02 3.302.523,02
obras e instalações

 0306 0,00 0,00 3.000.000,00 302.523,02 3.302.523,02

ProGraMa/
orGÃo foNTE

1º QUadriMESTrE - 2021
JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal

Segurança Pública 0,00 0,00 3.000.000,00 302.523,02 3.302.523,02
SEaP

 0306 0,00 0,00 3.000.000,00 302.523,02 3.302.523,02

foNTE
1º QUadriMESTrE - 2021

JaNEiro fEVErEiro MarÇo aBril ToTal
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 3.000.000,00 302.523,02 3.302.523,02

ToTal 0,00 0,00 3.000.000,00 302.523,02 3.302.523,02

Protocolo: 655295

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 259 de 12 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo, o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/490663, 
de 07/05/2021;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, lotado na coordena-
doria de administração e Serviços, Suprimento de fundos no valor total de 
r$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender despesas de pronto pagamento 
deste órgão, tanto na sede de Belém quanto em outros municípios onde 
as unidades itinerantes irão fazer atendimento, o qual deverá observar a 
classificação orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da despesa Valor
1297 0261 339030 r$ 1.500,00
1297 0261 339039 r$ 500,00

ii – ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 654983

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 263 de 12 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/501034 (PaE), de 11/05/2021.
rESolVE:
 i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo a rubens Magalhães Marinho, matrícula 
nº 54192590/1, servidor da Polícia Militar do Estado do Pará, ocupante do 
cargo de cabo/PM, lotado na coordenadoria de cadastro e Habilitação – 
Militar, a viajar ao município de Santarém/Pa, no período de 12/05/2021 
a 22/05/2021, a fim de realizar o serviço de atendimento de beneficiários 
sobre processos de reserva remunerada, reforma remunerada, pensão e 
outros, no caminhão – Unidade Móvel do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 10 e ½ (dez e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2021.
 ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 654987
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Portaria Nº 264 de 12 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/476086 (PaE), de 05/05/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor Gilson rocha Pires, matrícula nº 5606519/2, 
ocupante do cargo de Procurador, a viajar ao município de castanhal/Pa, 
no dia 13/05/2021, a fim de realizar audiência de conciliação, instrução e 
julgamento, referente ao Processo n° 0008639- 10.2014.814.0015.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 654989

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 262 de 12 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo Eletrônico nº 2021/419003, 
de 22/04/2021, que dispõe sobre concessão de férias fracionadas de ser-
vidor.
rESolVE:
i – EXclUir, da PorTaria Nº 175/2021, de 05/04/2021, publicada no 
doE nº 34.542, de 06/04/2021, o servidor roBErTo faVacHo loBaTo, 
matrícula 5948822/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e 
finanças/Secretário de diretoria.
ii - coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
03/05/2021 a 12/05/2021 e 01/11/2021 a 20/11/2021, ao servidor ro-
BErTo faVacHo loBaTo, matrícula 5948822/1, ocupante do cargo de 
Técnico de administração e finanças/Secretário de diretoria, lotado co-
ordenadoria de administração e Serviços, referente ao período aquisitivo 
07/05/2019 a 06/05/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 655088
Portaria Nº 256 de 12 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2021/463260, de 
03/05/2021, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i - TraNSfErir, o período de gozo de férias do servidor Sandro carepa 
dias, matrícula nº 5935782/2, ocupante do cargo de Técnico Previden-
ciário a, de 04/01/2021 a 18/01/2021 para 08/07/2021 a 22/07/2021, 
interrompido através da Portaria n° 269/2020, de 03/08/2020, publicada 
no doE n° 34.300, de 04/08/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 655095
Portaria Nº 261 de 12 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2021/460376, de 
03/05/2021, que dispõe sobre férias de servidor;
rESolVE:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, no período de 
17/05/2021 a 15/06/2021, à servidora Márcia Socorro da costa chagas, 
matrícula nº 5933995/2, ocupante da função de assistente administrativo, 
lotada na coordenadoria de cadastro e Habilitação, referente ao período 
aquisitivo 04/11/2019 a 03/11/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 654986

oUtras MatÉrias
.

instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará 
Portaria rr Nº 1.234 de 12 de Maio de 2021
diSPÕE SoBrE a coNcESSÃo do BENEfÍcio PrEVidENciário dE rE-
SErVa rEMUNErada EX-officio Por ProMoÇÃo Por TEMPo dE SErVi-
Ço - ProcESSo Nº 2021/226679.

o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09/01/2002, alterações posteriores e demais dispositi-
vos legais, resolve:
– Tornar sem efeito o beneficio concedido através da Portaria RR nº 963 
de 29/04/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 34.578 de 
10/05/2021, por ter sido publicado com incorreção.
– Transferir “ex-offício” para a Reserva Remunerada, na mesma gradua-
ção, de acordo com o 10, inciso iii, §§ 3º e 8º, da lei nº 8.230/2015, e 
alterações da Lei nº 8.388/2016; art. 1º, inciso IV, alínea “b”, do Decreto 
nº 2.940/1983; art. 1º, Categoria “B”, do Decreto nº 1.461/1981 c/c POR-
Taria Nº 001/1999-drH/3; art. 1º do decreto nº 2.696/1983; art. 1º da 
lei nº 8.229/2015; art. 1º, item i, do decreto nº 3.266/1984; art. 1º, 
item I, alínea “f”, do Decreto nº 4.490/1986; art. 20 da Lei nº 4.491/1973 
com a redação dada pelo art. 1º da lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso ii, 
do decreto nº 4.439/1986, o 2º sargento BM rG 1561913, ElY da SilVa 
caValcaNTE, mat. nº 5163110/1, pertencente ao efetivo do 1ª Seção de 
comando e Serviço (capanema), percebendo nessa situação os proventos 
mensais de r$5.600,30 (cinco mil e seiscentos reais e trinta centavos), 
conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º sargento/BM  981,86
Gratificação de Habilitação Militar - 20%   196,37

Gratificação de Localidade Especial - 30% 294,56
indenização de Tropa - 10% 98,19

Gratificação de Risco de vida - 100% 981,86
Gratificação de Serviço Ativo - 30% 294,56
representação por Graduação - 35% 343,65

Gratificação por Tempo de Serviço - 30% 957,32
adicional de inatividade - 35% 1.451,93

Total de Proventos 5.600,30

- Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do iGEPrEV/Pa

Protocolo: 655091
Portaria Nº 260 de 12 de Maio de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o falecimento do Sr. armando amâncio de Barros filho, 
genitor da servidora lorena araújo diniz Barros, ocorrido em 09 de março 
de 2021, e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, 
de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE: 
i – forMaliZar o afaSTaMENTo, por motivo de falecimento de pessoa 
da família, da servidora lorena araújo diniz Barros, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a, matrícula nº 57176352/2, lotada na coordena-
doria de cadastro e Habilitação, a contar de 09 de março de 2021 a 16 de 
março de 2021, conforme certidão de óbito nº 065656 01 55 2021 4 00434 
279 0171517 00.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 09 de março de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2021. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 654984

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 018/2021 - eGPa
Exercício: 2021
Classificação do objeto: outros
objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS.
Valor: r$ 12.573,60 (doZE Mil, QUiNHENToS E SETENTa E TrÊS rEaiS 
E SESSENTa cENTaVoS).
data da assinatura: 10/05/2021
Vigência: 12 (doze) meses – de 10/05/2021 à 10/05/2022
Pregão Eletrônico Nº 002/2021 – EGPa
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
contratado: r MaSTEr coMErcio dE aliMENToS
cNPJ: 26.892.930/0001-90
Endereço: rua Perimetral, anexo portão B Nº 04, Bairro: icuí Guajará - 
ananindeua-Pa.
Telefone (91) 98582-9870,
E-mail: rmaster1@yahoo.com.
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl – diretora Geral/EGPa
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coNtrato Nº 020/2021 - eGPa
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS.
Valor: r$ 572,00 (QUiNHEToS E SETENTa E doiS rEaiS).
data da assinatura: 10/05/2021
Vigência: 12 (doze) meses – de 10/05/2021 à 10/05/2022
Pregão Eletrônico Nº 002/2021 – EGPa
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
contratado: a S NaGaSE & cia lTda
cNPJ: 09.721.163/0001-38
Endereço: aV. Pedro alvares cabral nº 834 B – Marambaia - Belém – Pará.
Telefone (91) 3243-0111
E-Mail: licitacao@nagase.net.br
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl – diretora Geral/EGPa

Protocolo: 654933

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 073/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá E a EScola 
dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. Eduardo Sampaio Gomes leite – Prefeito 
do Município de SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa.
TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº. 074/2021-EGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrioNÓPoliS E a EScola dE Go-
VErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sra. Mariana azevedo de Sousa Marquez 
– Prefeita do Município de cUrioNÓPoliS/Pa.

Protocolo: 655275
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº. 072/2021-eGPa
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cacHoEira do arari E a EScola 
dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado do Pará – EGPa.
oBJETo: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da 
atividade de capacitação dos servidores públicos da acordada e do Poder 
Executivo do Estado do Pará.
cláUSUla QUarTa – da ViGÊNcia: o presente termo vigerá a partir da 
data de sua assinatura pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorro-
gado de comum acordo entre as partes, por igual período.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021.
rESPoNSáVEiS PElaS aSSiNaTUraS: Sra. Evanilza da cruz Marinho Ma-
ciel – diretora Geral da EGPa e Sr. antonio augusto figueiredo athar – Pre-
feito do Município de cacHoEira do arari/Pa.

Protocolo: 654994

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria 060 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459410
Nome: faUSo MENdES dE PaUla / matrícula nº 54189550
Secretário de coordenação / cPf: 638.321.942-15.
Valor do suprimento: r$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
Elemento:  339030 – Material de consumo  r$2.500,00.
Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação 
de contas
Portaria 061 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459113
Nome: EdMilSoN SaNToS dE aSSiS / matrícula nº 57209073
Motorista / cPf: 286.955.002-25.
Valor do suprimento: r$1.500,00 (Mil e quinhentos reais)
Elemento:  339030 – Material de consumo  r$1.500,00.
Prazo: 30 (trinta) dias para aplicação e 15 (quinze) dias para prestação 
de contas

Protocolo: 654891

diÁria
.

Portaria Nº 062 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459463
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: faUSo MENdES dE PaUla, matrícula nº 54189550/3 / 7 e ½ 
(sete e meia) / 15/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: castanhal, Terra alta, curuçá, Marapanim e Santa Maria do Pará.
Portaria Nº 063 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459463
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 638.321.942-15 / 7 
e ½ (sete e meia) / 15/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: castanhal, Terra alta, curuçá, Marapanim e Santa Maria do Pará.
Portaria Nº 064 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459500
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: MENdES dE PaUla, matrícula nº 54189550/3 / 6 e ½ (seis e 
meia) / 23/05 a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Santa izabel, Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, 
colares e Vigia.
Portaria Nº 065 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459500
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: NaTHalY roSE raPoSo dE aNdradE, cPf: 638.321.942-15 / 6 
e ½ (seis e meia) / 23/05 a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Santa izabel, Santo antônio do Tauá, São caetano de odivelas, 
colares e Vigia.
Portaria Nº 066 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/479361
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: railSoN BorGES MoUra, matrícula nº 5892866/4 / 7 e ½ (sete 
e meia) / 22/05 a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Breves, anajás e chaves.
Portaria Nº 067 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/479361
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: daNiEl BaTiSTa, cPf: 034.635.172-30 / 7 e ½ (sete e meia) / 
22/05 a 29/05/2021.
origem: Belém
destino: Breves, anajás e chaves.
Portaria Nº 068 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459528
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: clEidSoN cHarlES BaTiSTa, Matricula n° 8000999/3 / 7 e ½ 
(sete e meia) / 15/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: Bagre, curralinho, Muaná e Ponta de Pedras.
Portaria Nº 069 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459528
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: KáTia SiMoNE araUJo coSTa, Matricula n° 5902256/1 / 7 e ½ 
(sete e meia) / 15/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: Bagre, curralinho, Muaná e Ponta de Pedras.
Portaria Nº 070 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459338
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: daNiEla SEQUEira cESar dE oliVEira, Matricula n° 
5926262/4 / 6 e ½ (seis e meia) / 16/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: capanema, Quatipuru, Traquateua, Bonito e Bragança.
Portaria Nº 071 de 11 de Maio de 2021
Processo: 2021/459338
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: demandas institucionais desta EGPa pelo Programa caPaciTaSUaS.
Servidor: EdMilSoN SaNToS dE aSSiS, Matricula n° 57209073/3 / 6 e ½ 
(seis e meia) / 16/05 a 22/05/2021.
origem: Belém
destino: capanema, Quatipuru, Traquateua, Bonito e Bragança.

Protocolo: 654967
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secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria  N.º 375, de 11 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 42/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE n.º 2021/499236, do presidente da comissão do processo 
administrativo disciplinar n.º 002018730011583-1, cuja comissão inicial 
foi constituída por meio da Portaria n.º 1.292-GSaT/SEfa, de 28/05/2018, 
publicada no d.o.E. edição n.º 33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor PaU-
lo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, iden-
tificação funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
20/05/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual n.º 
15.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos processuais pratica-
dos desde a comissão constituída por meio da Portaria n.º 1.292-GSaT/
SEfa de 28/05/2018, até a presente data, para prosseguimento e conclu-
são do processo administrativo disciplinar n.º 002018730011583-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 11 / Maio / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 655201
Portaria  N.º 376, de 11 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 41/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE n.º 2021/499206, do presidente da comissão do processo 
administrativo disciplinar n.º 002018730011588-2, cuja comissão inicial 
foi constituída por meio da Portaria n.º 1.290-GSaT/SEfa, de 28/05/2018, 
publicada no d.o.E. edição n.º 33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor PaU-
lo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, iden-
tificação funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
20/05/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos processuais praticados 
desde a comissão constituída por meio da Portaria n.º 1.290-GSaT/SEfa 
de 28/05/2018, até a presente data, para prosseguimento e conclusão do 
processo administrativo disciplinar n.º 002018730011588-2.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 11 / Maio / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 655218
Portaria  N.º 377, de 11 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 40/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE n.º 2021/499049, do presidente da comissão do processo 
administrativo disciplinar n.º 002018730011593-9, cuja comissão inicial 
foi constituída por meio da Portaria n.º 1.289-GSaT/SEfa, de 28/05/2018, 
publicada no d.o.E. edição n.º 33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor PaU-
lo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, iden-
tificação funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
20/05/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos processuais praticados 
desde a comissão constituída por meio da Portaria n.º 1.289-GSaT/SEfa 
de 28/05/2018, até a presente data, para prosseguimento e conclusão do 
processo administrativo disciplinar n.º 002018730011593-9.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 11 / Maio / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 655231
Portaria Nº 379 de 12 de Maio de 2021.
Prorroga o prazo de conclusão dos trabalhos de que trata a Portaria n. 288, 
de 17 de março de 2021.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, ,
r E S o l V E :
art. 1º o prazo para a conclusão dos trabalhos de que trata a Portaria n. 
288, de 17 de março de 2021, fica prorrogado por 60 (sessenta) dias a 
contar de 17 de maio de 2021.
art. 2º Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estada da fazenda

Protocolo: 655242

diretoria de adMiNistaÇÃo
Portaria Nº 687 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 20 (vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor aNToNio PEdro crUZ da SilVa, Motorista, id func nº 5209366/2, 
lotado na cEcoMT de carajás, no período de 27/01/2021 a 15/01/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 688 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 14 (quatorze) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao 
servidor JoSE TadEU rEZENdE BiSPo doS SaNToS, auditor fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 5333270/2, lotado na célula de Planejamen-
to, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, no período de 
03/02/2021 a 16/02/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 692 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora THElMa MariNa Barra MoraES, fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 5128803/1, lotada na diretoria de arrecadação e informações 
fazendárias, no período de 24/09/2020 a 08/10/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 693 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 16 (dezesseis) dias de licença para Tratamento de Saú-
de, a servidora EdilENa do aMaral rodriGUES, digitador, id func nº 
5140196/1, lotada na cEcoMT de Gurupí, no período de 15/08/2020 a 
30/08/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 694 de 19 de aBriL de 2021
coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servido-
ra aNa do Socorro coUTiNHo dE MESQUiTa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5519756/1, lotada na diretoria de Tributação, no 
período de 09/09/2020 a 18/09/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 695 de 19 de aBriL de 2021
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 06/04/2021, do gozo 
de férias do servidor ricardo MiraNda rocHa lEiTao, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5914928/1, lotado na diretoria de Tecnologia da 
informação, concedidas pela PorTaria Nº 428 de 03/03/2021, publicada no doE 
nº 34.510 de 08/03/2021, referentes ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, 
as quais ficam autorizadas para serem usufruídas em gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 737 de 28 de aBriL de 2021
dESiGNar o servidor fraNciSco SoarES ViEira, id func nº 832022/2, 
fiscal de receitas Estaduais, em substituição a servidora riVaNia raQUEl 
MariaNo PorTo, id func nº 367265/3, Gerente fazendário, no período de 
03/05/2021 a 01/06/2021, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 743 de 28 de aBriL de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor aNToNio Nicacio GoUVEa, assistente administrativo, id func nº 
3244067/1, lotado na célula de Gestão de Pessoas/dad, no período de 
24/02/2021 a 25/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 744 de 28 de aBriL de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora ValMa laENa oliVEira BUlHoES, fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 5895722/2, lotada na diretoria de Tecnologia da informação, no 
período de 16/02/2021 a 02/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 745 de 28 de aBriL de 2021
coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servido-
ra rENaTa da coSTa SoUSa MEirElES, assistente do registro Mercantil, 
id func nº 57173897/2, lotada na célula de Gestão de recursos financei-
ros/dad, no período de 08/03/2021 a 17/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 769 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 10 (dez) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servido-
ra roSEli Maria KEMPfEr PaNToJa, datilografo, id func nº 2005816/2, 
lotada na coordenação de assuntos fazendários Estratégicos, no período 
de 24/11/2020 a 03/12/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 770 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora roSaNGEla MoraES ValENTE, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 52841/1, lotada na cEEaT de Grandes contribuintes, no período 
de 23/10/2020 a 06/11/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
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Portaria Nº 771 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao servi-
dor Joao dE JESUS  MarÇal Madorra filHo, Técnico em Gestão Publi-
ca, id func nº 55956/1, lotado na célula de controle e cobrança de dívida 
ativa/daif, no período de 22/11/2020 a 28/11/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 772 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 04 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, datilografo, id func nº 
5118670/1, lotada na cEcoMT de araguaia, no período de 26/11/2020 a 
29/11/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 773 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 04 (quatro) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, datilografo, id func nº 5118670/1, 
lotada na cEcoMT de araguaia, no período de 04/11/2020 a 13/11/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 774 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora PaUla rEGiNa caSTro MarTiNS, Psicólogo, id func nº 54183271/2, 
lotada na célula de Gestão de Pessoas/dad, no período de 15/03/2021 a 
29/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 775 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 20 (vinte) dias de licença para Tratamento de Saúde, a servi-
dora alBa NaZarE PiNTo do carMo, Técnico em Gestão Publica, id func 
nº 5615658/1, lotada na célula de captação de recursos e controle da 
dívida/diTES, no período de 12/04/2021 a 01/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 776 de 03 de Maio de 2021
coNcEdEr 15 (quinze) dias de licença para Tratamento de Saúde, a 
servidora Maria HElENa SalES dE BriTo, assistente administrativo, id 
func nº 6114/1, lotada na cEcoMT de itinga, no período de 01/04/2021 
a 15/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 812 de 07 de Maio de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 537, de 22/03/2021, publicada 
no doE nº 34.539, de 31/03/2021, que concedeu férias aos servidores 
desta Secretaria para o mês de maio/2021, o nome da servidora lUciNda 
PiNHEiro dE SoUSa, auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 
5588286/1, lotada na cEEaT de Substituição Tributária.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 813 de 07 de Maio de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias fracionados de férias conforme decreto nº 
1.462, de 12/04/2021, publicado no doE nº 34.550, de 13/04/2021, à ser-
vidora lUciNda PiNHEiro dE SoUSa, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
id func nº 5588286/1, lotada na cEEaT de Substituição Tributária, para se-
rem usufruídas nos períodos de17/05/2021 a 31/05/2021 e 16/08/2021 a 
30/08/2021, referente ao exercício de 26/11/2018 a 25/11/2019.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 821 de 07 de Maio de 2021
coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde, ao ser-
vidor ElSoN dE alMEida PErEira, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, id func nº 5519845/1, lotado na cEraT de Marituba, no período de 
14/03/2021 a 20/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 822 de 07 de Maio de 2021
coNcEdEr 14 (quatorze) dias de licença para Tratamento de Saú-
de, a servidora PaUla rEGiNa caSTro MarTiNS, Psicólogo, id func nº 
54183271/2, lotada na célula de Gestão de Pessoas/dad, no período de 
30/03/2021 a 12/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 823 de 07 de Maio de 2021
coNcEdEr 30 (trinta) dias de licença para Tratamento de Saúde, a ser-
vidora Nadia PaNToJa SoarES SoUZa, digitador, id func nº 3311538/2, 
lotada na cEcoMT, no período de 02/03/2021 a 31/03/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 825 de 07 de Maio de 2021
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saú-
de, da servidora ailENE Maria aNToNY cUNHa, assistente administra-
tivo, id func nº 2007592/2, lotada na cEcoMT de itinga, no período de 
06/04/2021 a 04/06/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 827 de 07 de Maio de 2021
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
da servidora dalciNETE PaMPloNa MarTiNS, fiscal de receitas Estadu-
ais, id func nº 5128218/1, lotada na cEcoMT de carajás, no período de 
27/02/2021 a 27/04/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

Portaria Nº 828 de 07 de Maio de 2021
ProrroGar por 90 (noventa) dias, a licença para Tratamento de Saúde, 
da servidora NaZarE Maria Sa dE aZEVEdo, consultor Jurídico do Esta-
do, id func nº 5190851/2, lotada na consultoria Jurídica, no período de 
09/04/2021 a 07/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 829 de 07 de Maio de 2021
ProrroGar por 60 (sessenta) dias, a licença para Tratamento de Saú-
de, da servidora EUliNa aSSENÇÃo NaSciMENTo oliVEira, assistente 
administrativo, id func nº 82562/1, lotada na cEcoMT, no período de 
29/03/2021 a 27/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício

errata
de ordem,
Portaria Nº 353 de 03/05/2021, publicada no doe nº 34.574 de 
06/05/2021.
servidora lUcia dE faTiMa BoZi
onde se lê: período de 17/05/2021 a 5/06/2021
Leia-se: período de 17/05/2021 a 15/06/2021.

errata
de ordem,
Portaria Nº 339 de 22/04/2021, publicada no doe nº 34.562 de 
26/04/2021.
Nome: lUcaS SaVEGNaGo dE SoUZa
onde se lê: Identificação Funcional nº 7715914763/1
Leia-se: Identificação Funcional nº 5914763/1.

errata
de ordem,
Portaria Nº 709 de 26/04/2021, publicada no doe nº 34.571 de 
03/05/2021.
Nome: aNGElica dE JESUS caMPoS QUEiroZ fUrTado
onde se lê: Identificação Funcional nº 5724090/8
Leia-se: Identificação Funcional nº 57202219/8.

errata
de ordem,
Portaria Nº 724 de 26/11/2020, publicada no doe nº 34.421 de 
30/11/2020.
servidor Edri PiNHEiro corrEa
onde se lê: no período de 03 de julho de 2020 a 30 de novembro de 2020
Leia-se: no período de 03 de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020.

Protocolo: 655131
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 371 de 11 de Maio de 2021
coNcEdEr à servidora NicE lEUda JardiM dE alMEida, fiscal de re-
ceitas Estaduais, id func nº 5097053/1, lotada na cEEaT de Substituição 
Tributária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 24/05/2021 
a 22/06/2021, correspondentes ao triênio de 01/09/2016 a 31/08/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 378 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado da fazenda, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei;
considerando os termos da Manifestação nº 183/2021/coNJUr/SEfa, 
de 05/04/2021, constante do Processo administrativo Eletrônico (PaE) 
2021/19671;
considerando que, nos termos do art. 3º da lei nº 4.809, de 11 de dezem-
bro de 1978, a Pensão Especial antes percebida pelo ex-ajudante de des-
pachante raymundo Honório cardoso da cunha coimbra deve ser reduzida 
em 50% (cinquenta por cento), e
considerando que os 50% (cinquenta por cento) da Pensão Especial devem 
ser divididos em partes iguais entre a ex-mulher e a viúva, ambas ex-de-
pendentes do ex-ajudante de despachante,
r E S o l V E:
art. 1º rEcoNHEcEr às dependentes abaixo relacionadas o direito à Pen-
são Especial, em virtude do falecimento do ex-ajudante de despachante 
Estadual raymundo Honório cardoso da cunha coimbra, com redução de 
50% (cinquenta por cento), de acordo com o art. 3º da lei nº 4.809, de 
11/12/1978, da seguinte forma:i –50% (cinquenta por cento) de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da Pensão Especial para a dependente rai-
MUNda NoNaTa doS SaNToS coiMBra, e ii –50% (cinquenta por cento) 
de 50% (cinquenta por cento) do valor da Pensão Especial para a depen-
dente Maria da coNcEiÇÃo SilVa coiMBra.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a contar da data do óbito do ex-ajudante de despachante, ocorrido em 
29/12/2020.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 655056
Portaria N.363, de 03 de Maio de  2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é atri-
buída por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Portaria n.° 588/2020-SEfa, de 30/09/2020, 
publicada no d.o.E, edição n° 36.360, de 01/10/2020, e do Processo PaE 
nº 2021/464300, datado de 03/05/2021, no qual a comissão Processante 
solicita a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos, e;
coNSidEraNdo que este colegiado Processante encontra-se na fase de 
instrução do processo;
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r E S o l V E:
ProrroGar de acordo com a lei Estadual 8.972/2020 (lei Estadual 
de Processo administrativo-lEPa), por 60 (sessenta) dias, a partir de 
21/05/2021, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de 
Processante, constituída através da PorTaria Nº 588/2020-SEfa de 
30/09/2020, presidida pelo servidor dário SÉrGio diaS GoMES, auditor 
Fiscal de Receitas Estaduais; identificação funcional nº 5444900/2.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 03/05/2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 655027
Portaria  N.º 373, de 11 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 44/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE n.º 2021/499342, do presidente da comissão de Sindicância 
administrativa constituída por meio da Portaria n.º 422, de 25 de junho 
de 2020, publicada no d.o.E. edição n.º 34.264, de 26 de junho de 2020;
r E S o l V E:
ProrroGar os trabalhos da comissão Sindicante, presidida pelo servi-
dor PaUlo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, 
identificação funcional n.º 54190793/1, por 30 (trinta) dias, a partir de 
22/05/2021, de acordo com o parágrafo único do artigo 201 da lei Estadual 
n.º 5.810, de 24/01/1994, para prosseguimento e conclusão dos trabalhos 
investigativos dos fatos relatados no Processo n.º 002020730000869-3.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 11 / Maio / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 655162
Portaria  N.º 374, de 11 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 43/2021 cofaZ-dE-SEfa, 
Processo PaE n.º 2021/499263, do presidente da comissão do processo 
administrativo disciplinar n.º 002018730011555-6, cuja comissão inicial 
foi constituída por meio da Portaria n.º 1.294-GSaT/SEfa, de 28/05/2018, 
publicada no d.o.E. edição n.º 33.630, de 05/06/2018;
coNSidEraNdo as prorrogações dos trabalhos e as redesignações das 
comissões, até a presente data;
r E S o l V E:
rEdESiGNar a comissão Processante, presidida pelo servidor PaU-
lo TaKaSHi SaWaKi filHo, auditor fiscal de receitas Estaduais, iden-
tificação funcional n.º 54190793/1, por 60 (sessenta) dias, a partir de 
20/05/2021, de acordo com o caput do artigo 208, da lei Estadual n.º 
5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos atos processuais praticados 
desde a comissão constituída por meio da Portaria n.º 1.294-GSaT/SEfa 
de 28/05/2018, até a presente data, para prosseguimento e conclusão do 
processo administrativo disciplinar n.º 002018730011555-6.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
EM, 11 / Maio / 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 655181
Portaria N. 369, de 11 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n. 16/2021/dfi-cPaf-SEfa, 
Processo PaE n. 2021/485991, do presidente da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, instaurada pela Portaria n. 028/2021/GS/SEfa, 
de 18/01/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.466, de 20/01/2021;
coNSidEraNdo que o colegiado Processante encontra-se em fase de ins-
trução processual.
rESolVE:
rEdESiGNar a comissão Processante instituída por meio da Portaria n. 
028/2021/GS/SEfa, de 18/01/2021, publicada no d.o.E. edição n. 34.466, 
de 20/01/2021, presidida pelo servidor EdUardo dE SoUZa diaS, auditor 
Fiscal de Receitas Estaduais, identificação funcional n. 05858062/1, por 60 
(sessenta) dias, a partir de 21/05/2021, de acordo com o caput do artigo 
208, da lei Estadual n. 5.810, de 24/01/1994, com a convalidação dos 
atos processuais praticados desde sua constituição, para prosseguimento 
e conclusão dos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado da faZENda
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 654935

adMissÃo de serVidor
.

editaL de iNtiMaÇÃo.
editaL iNtiMaÇÃo de aiNF – cerat - aBaetetUBa

o ilmo. Sr. aNaNiSio GoMES dE aNdradE – coordenador Execu-
tivo regional de administração Tributária e Não Tributária de abaetetuba,
desta Secretaria de Estado da fazenda
faZ SaBEr a todos quantos o presente edital lerem ou dele por qualquer
outro meio tomarem conhecimento que foi julgado auto de infração e No-
tificação Fiscal, pela Julgadoria de primeira Instância, tendo como resultado, 

JUlGo iMProcEdENTE, o crédito tributário do aiNf 062015510001578-0, 
em análise, para com fundamento nos arts. 13, 14, 24, 27, caput e pará-
grafo único, 28, 29, § 2º e 30, § 3º da lei Estadual nº 6.1482/98. recor-
rer de ofício ao Egrégio Tribunal administrativo de recursos fazendários 
(Tarf), para reexame desta decisão contraria à fazenda Publica.
raZÃo Social ; J B TaVarES coMÉrcio - ME
iNSc. ESTadUal : 15.403..431-2
aiNf’ : 062015510001578-0
ENdErEÇo : Travrssa Matriz, 218B, comercial - Barcarena-Pa
aNaNiSio GoMES dE aNdradE
coordENador – cEraT – aBaETETUBa

Protocolo: 655060

.

.

coNtrato
.

Nº 033/2021/seFa.
objeto: aquisição de Equipamentos de informática
r$ 4.117.954,00
data da assinatura: 12/05/2021
Vigência: 12/05/2021 a 11/05/2022
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106- fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará - fiPaT.
função: 04 – administração
Sub-função: 126 – Tecnologia da informação
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total Estimado: r$ 4.117.954,00
fonte de recursos: 0376003245- fiPaT
contratada: dEll coMPUTadorES do BraSil lTda, estabelecida na av. 
industrial Belgraf nº 400, Bairro industrial, Município Eldorado do Sul/rS 
cep: 92.990-000; inscrita sob cNPJ/Mf nº 72.381.189/0001-10.
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 655253

.

.

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso III, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho
diretor  de administração, em exercício
Portaria Nº 842 de 12 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor Marco aNToNio fariaS dE BriTo,  nº 0324924701, aGENTE 
dE SErViÇoS, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
do  iTiNGa, objetivo de desenvolver atividades administrativas no serviço 
itinerante na cEcoMT araGUaia, no período de 16.05.2021 à 31.05.2021, 
no trecho itinga - conceição do araguaia - itinga.
Portaria Nº 843 de 12 de maio de 2021 autorizar 17 e 1/2  diárias 
a servidora EUSTalia liGia rEiS dE SoUZa PESSoa, nº 0515184801, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.
TriB. do iPVa E iTcd, objetivo de desenvolver atividades administrati-
vas no serviço itinerante na cEcoMT iTiNGa, no período de 15.05.2021 à 
01.06.2021, no trecho Belém - itinga - Belém.
Portaria Nº 844 de 12 de maio de 2021 autorizar 2 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio alGENor GoMES dE frEiTaS, nº 0509168302, Mo-
ToriSTa, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE 
PARAGOMINAS, objetivo de conduzir o veículo oficial para a retirada de 
bens materiais de informática, no período de 13.05.2021 à 15.05.2021, no 
trecho Paragominas - capitão Poço - Paragominas.
Portaria Nº 846 de 12 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor fraNciSco GoMES PErEira, nº 0553942001, TÉcNico EM 
GESTÃo PÚBlica, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. 
do  araGUaia, objetivo de desenvolver atividade administrativa no ser-
viço itinerante na cEraT rEdENÇÃo, 16.05.2021 à 31.05.2021, no trecho 
conceição do araguaia - redenção - conceição do araguaia.
Portaria Nº 853 de 12 de maio de 2021 autorizar 15 e 1/2  diárias 
ao servidor arliNdo BarBoSa da SilVa, nº 0005005901, MoToriSTa, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  iTiNGa, obje-
tivo de conduzir à equipe nos serviços itinerante em araguaia, no período de 
16.05.2021 à 31.05.2021, no trecho itinga - conceição do araguaia - itinga.

Protocolo: 655032

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado 
da fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração 
e Notificação Fiscal abaixo relacionados foram julgados IMPROCEDENTES, 
em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
092016510004652-8;042015510009019-0;012005510005365-3;
092007510004340-6;092017510001255-8;182020510000411-8;
182020510000410-0;182020510000409-6;182020510000404-5;
182020510000405-3;092017510001181-0.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância
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editaL de iNtiMaÇÃo - JULGadoria
a secretária-geral da Julgadoria de 1ª instância da Secretaria de Estado da 
fazenda faZ SaBEr, a quem possa interessar, que os autos de infração e 
Notificação Fiscal abaixo relacionados foram julgados NULOS, em decisões 
de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.
012020510001324-0;372018510001293-9;012015510007535-1.
aNa KáTia NaSciMENTo da PaZ SarMENTo
Secretária-Geral da Julgadoria de 1ª instância

Protocolo: 654554

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de adesÃo a ata de reGist ro
de PreÇos 002/2020 - iFPa

a SEcrETaria dE ESTado da fa ZENda, com sede na avenida Visconde 
de Souza franco, nº 110, Bairro reduto, cEP 66.053-000, Belém/Pará, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o no 05.054.903/0001-79, neste ato represen-
tada por seu diretor de administração, aNidio MoUTiNHo da coNcEi-
ÇÃo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas conforme Por-
taria SEfa nº 451, de 13/02/2019 (republicada no doE nº 33.805, de 
15/02/2019) e o Parecer Jurídico no 197/2021-coNJUr/SEfa , rESolVE: 
considerando os autos do Processo 2021/467995, torna público como Ór-
GÃo caroNa da aTa de registro de Preço nº 2020arP003-001 com a 
EMPrESa dEll coMPUTadorES do BraSil lTda, inscrita sob cNPJ/Mf nº 
72.381.189/0001-10, oriunda do PrEGÃo ElETrÔNico/SrP Nº 003/2020 
- Universidade federal de Minas Gerais, tendo como objeto aquisição de 
Equipamentos de informática. coNTraTada : dEll coMPUTadorES do 
BraSil lTda, estabelecida na av. industrial Belgraf nº 400, Bairro indus-
trial, Município Eldorado do Sul/rS cep: 92.990-000; inscrita sob cNPJ/Mf 
nº 72.381.189/0001-10.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.126.1508.8238
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170106- fundo de investimento Permanente da admi-
nistração Tributária do Estado do Pará - fiPaT.
função: 04 – administração
Sub-função: 126 – Tecnologia da informação
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8238 – Gestão de Tecnologia da informação e comunicação
Natureza da despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total Estimado: r$ 4.117.954,00
fonte de recursos: 0376003245- fiPaT
resolve aderir a ata de registro de Preços nº 2020arP003-001 referente 
ao Pregão Eletrônico N° 003/2020 originário do processo administrativo nº 
23072.215993/2020-26.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 12 de Maio de 2021.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo.

Protocolo: 655232
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101000537 de 12/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002807/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: climério lameira – cPf: 033.932.672-72
Marca: cHErY/TiGGo 2 1.5 looK aT. Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000539 de 12/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002543/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Silvio Bruno failace Guedes ferreira – cPf: 650.422.802-78
Marca: HoNda/Wr-V EX cVT aT, 1.5 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202101000541 de 12/05/2021 - 
Proc n.º 002021730002804/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose Wilson rodrigues de Souza – cPf: 116.299.322-72
Marca: ToYoTa/corolla alTiS18HV HiBrido PrEMiUN aT Tipo: Pas/
automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104002046, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003069/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Gilvan rodrigues da Silva – cPf: 752.300.462-87
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45UXKT073060
Portaria n.º202104002048, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003029/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Hedelbrandro lucidalvo de Santana – cPf: 568.272.107-15
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/SaNdEro EXP16ScE/Pas/automovel/93Y5SrfH4lJ019942

Portaria n.º202104002050, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000708/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Peixoto Vieira – cPf: 062.521.332-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG104667
Portaria n.º202104002052, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000683/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Elton cavalcante de Souza – cPf: 589.531.752-91
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l af5/Pas/automovel/9BWal45U3KT110465
Portaria n.º202104002054, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000614/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Benedito araujo da Silva – cPf: 656.769.202-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB214255
Portaria n.º202104002056, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003020/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: lidia Pereira de carvalho – cPf: 732.805.502-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3307039
Portaria n.º202104002058, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003014/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: adriano rocha de lima – cPf: 449.773.362-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd135019c2181624
Portaria n.º202104002060, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003008/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Ney Neves duarte – cPf: 030.748.702-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd373121E5034691
Portaria n.º202104002062, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002999/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: clóvis de Jesus carvalho da Gama – cPf: 083.667.212-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio aTTracTiV 1.0/Pas/automovel/9Bd196271f2230152
Portaria n.º202104002064, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002992/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos antonio Souza de Morais – cPf: 593.669.662-68
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl MB/Pas/automovel/9BWdB45U2fT119969
Portaria n.º202104002066, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002986/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: roque Marcos rodrigues oliveira – cPf: 158.310.512-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69r0fG407812
Portaria n.º202104002068, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 32021730001192/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Garcia Pereira – cPf: 449.155.432-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE Tl MB S/Pas/automovel/9BWdB45U7fT115691
Portaria n.º202104002070, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002973/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Siglya de fatima da costa Pinon – cPf: 127.313.902-04
Marca/Tipo/chassi
GM/MEriVa MaXX/Pas/automovel/9BGXH75X0cc229142
Portaria n.º202104002072, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002941/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Patrick leal de Sousa – cPf: 517.612.542-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG394567
Portaria n.º202104002074, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003004/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ronaldo chaves failache – cPf: 106.025.422-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS HB XlS15 aT/Pas/automovel/9BrKc3f39K8038309



 diário oficial Nº 34.582  15 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

Portaria n.º202104002076, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000696/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo lima reis Sousa – cPf: 045.264.812-20
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/PriSMa 1.4l lT/Pas/automovel/9BGrP69X0cG117694
Portaria n.º202104002078, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003022/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Max reimão da Silva – cPf: 426.160.002-10
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 18a lTZ/Pas/automovel/9BGJc6920JB257949
Portaria n.º202104002080, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002918/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ademar da conceição Gomes – cPf: 088.356.402-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG346462
Portaria n.º202104002082, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002940/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Nazareno Viana de Miranda – cPf: 056.344.582-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/9Bd372171f4054488
Portaria n.º202104002084, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002798/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Millamis Nazareno Sousa Macedo – cPf: 634.238.632-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501Yf2280402
Portaria n.º202104002086, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003010/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: renato Viana Estacio – cPf: 167.929.042-87
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lT adV/Pas/automovel/9BGJr7520JB112578
Portaria n.º202104002088, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003001/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Thiago Monteiro do Nascimento – cPf: 007.857.432-35
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS HB XlS15 aT/Pas/automovel/9BrKc3f34K8062209
Portaria n.º202104002090, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000650/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jorge de almeida Sousa – cPf: 676.556.372-53
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0HG242069
Portaria n.º202104002092, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000651/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Maria reis de Queiroz – cPf: 301.931.682-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8NT025027
Portaria n.º202104002094, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002990/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ivanildo oliveira da Silva – cPf: 002.288.682-62
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS 15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f36N8143736
Portaria n.º202104002096, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730003007/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel dos Santos Pinto – cPf: 092.544.042-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69X0cB306816
Portaria n.º202104002098, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002486/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: francisco Botelho furtado – cPf: 455.242.542-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd X VSc MT/Pas/automovel/9BrB29BT9M2269034
Portaria n.º202104002100, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002987/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos fabio reboucas de lima – cPf: 605.113.202-30
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciVic lXr/Pas/automovel/93HfB9640EZ177810

Portaria n.º202104002102, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 2021730002795/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo Elesbão Matias de carvalho – cPf: 059.739.022-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS JoY BlacK/Pas/automovel/9BGKd69U0lB204877
Portaria n.º202104002104, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 122021730000646/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: adriano rodrigues da Silva – cPf: 016.802.632-50
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG371134
Portaria n.º202104002106, de 12/05/2021 - 
Proc n.º 22021730001651/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel antonio Paula Paiva – cPf: 148.212.302-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS cl ad/Pas/automovel/9BWdH5BZ0lP130445

Protocolo: 655061
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios

aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna público as datas de julgamento dos recursos abai-
xo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Normativa 
SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, sito 
em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. castelo 
Branco e av. José Bonifácio:
SEGUNda cÂMara PErMaNTENTE dE JUlGaMENTo
Em 18/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17202, aiNf nº 
042017510000182-5 , contribuinte GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE 
MoVEiS E ElETrodoMESTicoS lTda, insc. Estadual nº. 15369264-2
Em 18/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 17912, aiNf nº 
042016510010760-0 , contribuinte GaZiN iNdUSTria E coMErcio dE 
MoVEiS E ElETrodoMESTicoS lTda, insc. Estadual nº. 15390679-0
Em 18/05/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 17596, aiNf nº 
372015510000598-1 , contribuinte NEUlS aGroiNdUSTria E coMErcio 
dE aliMENToS EirEli, insc. Estadual nº. 15261331-5

Protocolo: 655112

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

torNar seM eFeito
.

o Banco do estado do Pará s.a. comunica aos interessados, que torna 
sem efeito o “Extrato do Termo Aditivo ao Contrato Nº 065/2020”, publicado 
no Diário Oficial do Estado, Edição do dia 05.05.2021 - Publicação Nº 652276.

Protocolo: 654867

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0330 de 10 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/466825.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora Eli criSTiaNE NaVEGaNTES SaNToS, matrícula 
nº 57206476/1, lotada no 2º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE ENdEMiaS dE 
cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 03.05.2021 a 01.06.2021, em 
substituição a titular ESMEralda GoMES BriTo, matrícula nº 5265533/2, 
que se encontra em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0332 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/464789.
r E S o l V E:
dESiGNar, o servidor aNTÔNio carloS da MaTa SidriM, matrícula 
nº 236667/2, lotado no 4º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para respon-
der pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE ENdEMiaS dE 
cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021, em 
substituição a titular HErica PriScila da NÓBrEGa SilVa, matrícula nº 
5946836/1 que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
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Portaria N° 0333 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/467967.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora SYaNE SHEila coSTa dE PaUla laGo, matrícula 
nº 5243076/1, lotada no dEParTaMENTo dE aTENÇÃo a SaÚdE, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo dE EdUcaÇÃo 
E SaÚdE/ daS-3, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021, em substituição 
a titular VEra lUcE caNTo BErTaGNoli, matrícula nº 5888350/2, que se 
encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0334 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/488529.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora lEdiaNE alVES PiNTo, matrícula nº 54194584/1, 
lotada no 6º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para responder pelo cargo co-
missionado de cHEfE dE diViSÃo adMiNiSTraTiVa dE cENTro rEGio-
Nal/ daS-3, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021, em substituição ao 
titular aclEo ÂNGElo rodriGUES da PoSSa, matrícula nº 5905179/2, 
que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0335 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/491337.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora aNdrÉia fErrEira doS SaNToS BoTElHo, ma-
trícula nº 57197210/1, lotada no 3º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, para 
responder pelo cargo comissionado de cHEfE dE diViSÃo TÉcNica dE 
cENTro rEGioNal/ daS-3, no período de 01.06.2021 a 30.06.2021, em 
substituição a titular Maria da coNcEiÇÃo fErrEira da SilVa, matrí-
cula nº 6402927/1, que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
Portaria N° 0336 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/503379.
r E S o l V E:
i - cESSar, a contar de 04/05/2021, os efeitos na PorTaria Nº 906/2020, 
publicada no doE n° 34.415 de 23/11/2020, que designou o servidor 
arMaNdo doS SaNToS MiraNda JÚNior, matrícula nº 57235061/2-3, 
para responder como cHEfE da diViSÃo dE alMoXarifado, até ulterior 
deliberação.
ii - dESiGNar, a contar de 04/05/2021, sem ônus para a administra-
ção Pública, o servidor rafaEl do NaSciMENTo MiraNda, matrícula nº 
5959722/1, para responder como cHEfE da diViSÃo dE alMoXarifado, 
até ulterior deliberação.
Portaria N° 0337 de 11 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/503379.
r E S o l V E:
i - cESSar, a contar de 30/04/2021, os efeitos na PorTaria Nº 200/2021, 
publicada no doE n° 34.497 de 19/02/2021, que designou o servidor JoÃo 
VicTor GoUVEa MiraNda, matrícula nº 5956530/1, para responder como 
cHEfE do SETor dE TraNSPorTES, até ulterior deliberação.
ii - dESiGNar, a contar de 04/05/2021, sem ônus para a administração 
Pública, o servidor arMaNdo doS SaNToS MiraNda JÚNior, matrícula 
nº 57235061/3, para responder como cHEfE do SETor dE TraNSPor-
TES, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 11.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 655252
Portaria N° 0515 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/ 490565.
rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 03/05/2021 a servidora Maria daS dorES NUNES 
dE araUJo, cargo TÉcNico dE laBoraTÓrio, matrícula n° 5120080/2, 
do cENTro dE SaÚdE – JÚlia SEffEr para a UNidadE dE rEfErÊNcia 
ESPEcialiZada - MaTErNo iNfaNTil.
Portaria N° 0517 de 11 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/ 408195.
rESolVE:
rEMoVEr, a servidora MarlENE do Socorro dE MoraES lEÃo, car-
go aGENTE dE arTES PráTicaS, matrícula n° 57208018/1, da UNidadE 
ESPEcial – aBriGo JoÃo PaUlo ii para a UNidadE dE rEfErÊNcia 
ESPEcialiZada aidS.
Portaria N° 0518 de 12 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/310696.

rESolVE:
rEMoVEr, a contar de 11/05/2021, a servidora aNdrÉa PaTrÍcia TriN-
dadE MorEira doS SaNToS, cargo aGENTE adMiNiSTraTiVo, matrícula 
n° 54194026/1, do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS para o 1º 
cENTro rEGioNal dE SaÚdE – BElÉM.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
12.05.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 655264
Portaria N° 0338 de 12 de Maio de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2020/1025220.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 0274 de 26/03/2021, publicada no 
doE nº 34.537 de 30/03/2021, a qual autorizou o afastamento da servidora 
EUdÉZia criSTiNa do laGo MarTiNS, matrícula nº 5839734/10, cargo 
adMiNiSTrador, lotada no NÚclEo dE iNforMaÇÃo EM SaÚdE, para 
participar de curso de Especialização.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
12.05.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 655277
Portaria Nº 450, de 12 de Maio de 2021.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais; e,
coNSidEraNdo, o parecer da coNJUr/SESPa nos autos dos processos nº 
2021/424002 e 2021/466838; 
rESolVE :
i – instaurar a competente Sindicância administrativa na forma do art. 199 
da lei nº 5.810/94, nomeando, para compor a comissão, os servidores: 
dalToN EMMaNUEl lEal rodriGUES, consultor Jurídico do Estado do 
Pará, matrícula nº 54189959-1 e SilVia rEGiNa SilVa PiNTo, Nutricionis-
ta - matrícula nº 57197538-1, para, sob a presidência do primeiro, apurar, 
em tese, irregularidades administrativas no levantamento patrimonial dos 
respiradores pulmonares do Hospital regional abelardo Santos.
ii - a comissão deverá concluir os trabalhos com apresentação do relatório 
final no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, 
desde que por motivo fundamentado.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
EM 12 dE Maio dE 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública, em exercício.

Protocolo: 655137
Portaria Nº 445, de 10 de Maio de 2021.
dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho interinstitucional para a vaci-
nação e elaboração de instrumentos de combate aos efeitos da pandemia 
da coVid-19 nas comunidades quilombolas do Estado do Pará.
considerando a deliberação da reunião interinstitucional realizada de for-
ma virtual no dia 15/04/2021, às 09h30m no bojo do Procedimento admi-
nistrativo/dPE/Pa nº 48.574.257/2020;
o SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 138, parágrafo único, inciso i, da constituição do 
Estado do Pará, rESolVE:
art. 1º fica criado o Grupo de Trabalho interinstitucional para a vacinação 
e elaboração de instrumentos de combate aos efeitos da pandemia da co-
Vid-19 nas comunidades quilombolas do Estado do Pará.
• 1º O GT será composto por um membro de titular e um suplente das seguintes 
instituições: SESPa, coNaQ, MalUNGU, cES, coNSEM, dPE, dPU, MPPa e MPf.
• 2º A SESPA coordenará o GT.
• 3º Os membros titulares e suplentes das instituições mencionadas no § 
1º serão indicados por elas até a primeira reunião do GT, ocasião em que a 
ata consignará as indicações para os devidos fins.
• 4º A periodicidade das reuniões do GT será definida em sua primeira reunião.
• 5º Não será devida remuneração aos membros do GT pela sua partici-
pação no grupo.
art. 2º a presente Portaria terá vigência pelo prazo de 01 (um) ano, a 
contar da data de sua publicação, admitindo-se uma única prorrogação 
por igual período.
rômulo rodovalho Gomes
Secretário de Estado de Saúde Pública, em exercício.

Protocolo: 654936
Portaria Nº 449, de 12 de Maio de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
previstas no art. 138 da constituição Estadual e,
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2016/342661, no qual diz 
respeito ao Processo administrativo de inexecução contratual, instaurado 
por meio da PorTaria Nº 412 de 15/03/21, doE nº 34.519, de 16/03/21, 
para apuração de responsabilidade imputada à empresa Servycon 7 
construtora e Serviços ltda. EPP.
coNSidEraNdo os termos do parecer exarado no processo supramencio-
nado, no qual remete os autos para, em tese, apuração de responsabili-
dade e a necessidade de mais tempo para ultimar a conclusão dos autos.
rESolVE:
i – Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para a comissão Proces-
sante ultimar os trabalhos de apuração dos fatos descritos no supramen-
cionado processo.
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ii – Esta Portaria entrará em vigor a contar de 14/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12 de 
maio de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 654954

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 616 de 12 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe art. 72, inciso Xii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda 
a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico devidamente 
inscrito no crM sob o nº 9665;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora laiSE dE SoUSa loPES, id. funcional nº 
57206445/1, ocupante do cargo de agente de controle de Endemias, lo-
tada no 10º crS/alTaMira, 180 (cento e oitenta) dias de licença à ma-
ternidade, no período de 05 de maio de 2021 a 31 de outubro de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 654830

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 81 de 10 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula décima Primeira do contrato nº 027/2021(Tc co-
MErcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli) e os autos do Processo n° 
2020/561241;
r E S o l V E:
designar a servidora criSTiNa GUiMarÃES oliVEira – Mat. 5301874/2, 
lotada na diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – dG-
TES/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do contrato 
acima no âmbito da SESPa, adotando todos os procedimentos necessários 
e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - SESPa.

Protocolo: 654888
Portaria Nº 82 de 10 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula Sétima do contrato nº 033/2021(caNTÃo ViGilÂNcia 
E SEGUraNÇa lTda) e os autos do Processo n° 2021/ 463305;
r E S o l V E:
designar a servidora EliaNE PiNHEiro caSSEB, matricula nº 54187818/2, 
coordenadora da daf/4ºcrS/SESPa e como suplente o servidor aNToNio 
EdSoN alVES da SilVa, matrícula nº 5908583-1, agente administrativo 
lotado no 4º CRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar o con-
trato acima, bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando 
comprovada a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de 
pagamento, no âmbito do 4ºcrS/SESPa, adotando todos os procedimen-
tos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa- ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 654890
Portaria Nº 84 de 10 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, a cláusula Nona do contrato nº 028/2021(alfEMa doiS MEr-
caNTil cirUrGica lTda) e os autos do Processo n° 2017/468073 e a 
resposta ao e-mail do 3ºcrS de 10/05/2021 que nos informa que apenas 
os servidores ana Paula Nogueira de Souza, matrícula 5234018-2, e fabrí-
cio alexopulos ferreira, matrícula 5913083, estão com vínculo ativo nesta 
regional;

r E S o l V E:
designar os servidores aNa PaUla NoGUEira dE SoUZa, matrícula 
5234018-2 e fabrício alexopulos ferreira, matrícula 5913083, lotados na 
3ºCRS/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do con-
trato acima no âmbito do 3ºcrS/SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS - SESPa.

Protocolo: 654895
Portaria Nº 83 de 10 de Maio de 2021.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 073/2020(BElÉM rio SErGU-
raNÇa EirEli) e os autos do Processo n° 2021/395954;
r E S o l V E:
designar a inclusão da servidora NEidE SilVa coElHo MaToS, matrícula 
nº 57190801-1, lotada na DSG/DAS/SESPA, como suplente na fiscalização 
da PorTaria Nº 75 de 08/09/2020 que designou o servidor BENEdiTo 
MarÇal GUiMarÃES, matrícula nº 5157838/1 lotado na Zeladoria/
Gabinete/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução 
do contrato acima no âmbito do Gabinete/SESPa, adotando todos os 
procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 654914

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo ao cont.37,2021 - Processo 2020/16486-  
Protocolo: 654451– doe 34.581- 12/05/2021.
onde se lê: “Vigência: 10/05/21 a 09/05/21”
Leia- se: “Vigência: 10/05/21 a 09/05/22”

Protocolo: 654966

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º termo aditivo ao cont. 94.20 -  Processo nº 2020/675129.
Parte: Empresa HEriNGEr TáXi aErEo lTda.
do objeto: acréscimo de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do con-
trato.
do Valor: a ser aditado no contrato N.º 094/2020 será de 25% (vinte cinco 
por cento) que perfaz o montante de r$ 1.013.316,30 (Hum milhão, treze 
mil, trezentos e dezesseis reais e trinta centavos).
da dotação orçamentária: 8288 / 8309 / 7684, Elemento de despesa: 
339033 e fonte de recurso: 0103 / 0149 / 0349 / 0101 / 0301 / 0303.
Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
094/2020, não alteradas por este instrumento.
data da assinatura: 11/05/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 654949

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
srP Nº 058/sesPa/2019

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP Nº 058/SESPa/2020, no 
valor total de r$ 464.500,00 (QUaTrocENToS E SESSENTa E QUaTro Mil 
E QUiNHENToS rEaiS).
oBJETo: registro de Preços de Medicamentos da atenção Básica e Urgên-
cia e Emergência, para atendimento de pacientes das Unidades Estaduais 
(UrES, Hospitais regionais e crS) e oriundos de demandas administrati-
vas da SESPa, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
EMPrESaS VENcEdoraS:
criSTalfarMa coMÉrcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTacao E EXPorTa-
ÇÃo lTda, cNPJ Nº 05.003.408/0001-30 , foi a vencedora do item 17, 
pelo critério de menor por item, no total de r$ 379.500,00;
a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTa-
lar  lTda, cNPJ Nº 32.137.731/0001-70, foi a vencedora do item 12, pelo 
critério de menor por item, no total de r$ 85.000,00.
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 058/SESPa/2019: r$ 
464.500,00 (QUaTrocENToS E SESSENTa E QUaTro Mil E QUiNHENToS rEaiS).
Belém (Pa), 12 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 655288
terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 

srP Nº 035/sesPa/2020
considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/SESPa, que opinou pelo pros-
seguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico SrP Nº 035/SESPa/2020, no 
valor total de r$ 808.000,00 (oiTocENToS E oiTo Mil rEaiS).
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oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos do componente Especializado de assistência farmacêutica (cEaf), 
para atender aos pacientes da Secretaria de Estado de Saúde Pública do 
Pará – SESPa, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
EMPrESaS VENcEdoraS:
coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda, cNPJ Nº 05.049.432/0001-
00, foi a vencedora dos itens 02, 03, pelo critério de menor por item, no 
total de r$ 660.000,00;
ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda, cNPJ Nº 07.847.837/0001-10 , 
foi a vencedora do item 01, pelo critério de menor por item, no total de 
r$ 148.000,00.
Valor ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 035/SESPa/2020: r$ 
808.000,00 (oiTocENToS E oiTo Mil rEaiS).
Belém (Pa), 12 de maio de 2021.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Secretário adjunto de Gestão administrativa/SESPa

Protocolo: 655046

FÉrias
.

Portaria N° 637 de 12 de Maio de 2021.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo

54181989-2 aNa PaUla doS SaNToS MaGalHaES 27.08.2016 a 26.08.2017 01.07.2021 a 30.07.2021

54181989-2 aNa PaUla doS SaNToS MaGalHaES 27.08.2017 a 26.08.2018 02.08.2021 a 31.08.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 
2021/415539
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12.05.2021. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 654938
Portaria N.º 636 de 12 de Maio de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora Marilene 
Pereira amorim id. funcional nº 727172/1, ocupante do cargo de agente 
de Saúde lotada no Hospital regional de Tucuruí de 16 de agosto de 2021 
a 14 de Setembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 13 de Junho 
de 1986 a 12 de Junho de 1987, conforme Parecer Jurídico constante no 
processo nº  2021/386901.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12.05.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 654917
Portaria N° 634 de 12 de Maio de 2021.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo
57207639--1 rodriGo JordaN SoUZa ViEira 23.10.2014 a 22.10.2015 16.07.2021 a 14.08.2021
57207639--1 rodriGo JordaN SoUZa ViEira 23.10.2015 a 22.10.2016 16.08.2021 a 14.09.2021
57207639--1 rodriGo JordaN SoUZa ViEira 23.10.2016 a 22.10.2017 15.09.2021 a 14.10.2021
57207639--1 rodriGo JordaN SoUZa ViEira 23.10.2017 a 22.10.2018 15.10.2021 a 13.11.2021

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2021/143042
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12.05.2021. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 654911

torNar seM eFeito
.

iNVaLidaÇÃo do coNtrato- considerar inválido o contrato 021/2020, 
com efeitos retroativos, para torna-lo sem efeito em razão da gravidade 
das irregularidades processuais. o contrato que tem por objeto a contra-
tação de instituição Prestadora de Serviços de Saúde, no município de 
Belém/Pará (Hospital Santa clara), para dar retaguarda aos Hospitais de 
Gestão Estadual no enfretamento e combate à Pandemia do coroNaVÍ-
rUS (coVid-19). a invalidação tem base no que dispõe o artigo 88, iii, da 
lei Estadual nº 8.972/2020, no processo de 2020/259166, que originou o 
procedimento de invalidação do contrato 021/2020 firmado entre a Secre-
taria de Saúde Publica e HoSPiTal SaNTa clara lTda.
ordenador de despesa: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS 
- Secretário adjunto de Gestão administrativa.invaen

Protocolo: 654842

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Portaria Nº 633 de 12 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2020/840693.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora Maria JoViNa oliVEira da SilVa, 
ocupante do cargo de Psicólogo, id. funcional nº 5619807/1, lo tada no 1º 
centro regional de Saúde Belém, a contar de 05/10/2020, por um período 
de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de sua genitora.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 618 de 12 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de nº 2021/458742.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora odilEidE Gordo da SilVa, ocu-
pante do cargo de assistente Social, id. funcional nº 57190740/1, lo tada 
na Unidade de referência Especializada aidS, a contar de 26/04/2021, por 
um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 622 de 12 de Maio de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do registro civil de Nascimento 065623-01-
55-2021-1-00500-075-0176814-23.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor claYToN JofrE dE liMa fErrEira, id. funcional 
nº 5955262/1, ocupante do cargo de Motorista, lo tado na divisão de Vigi-
lância a Saúde, com atuação no SVo, 10 (dez) dias de licença à Paternida-
de, no período de 04 de maio de 2021 a 13 de maio de 2021.
i – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 04 de maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12/05/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 654833

Nota tÉcNica Nº 07/2021-deaF

assunto: Fluxo de atendimento de insulinas análogas na sesPa data: 10/05/2021

considerando que a SESPa realiza atendimento de insulinas análogas por 
demandas individuais de pacientes, em cumprimento a decisões judiciais 
vigentes, incluindo insulinas análogas de ação rápida, ação prolongada e 
de ação mista.
considerando que, conforme Protocolo clínico e diretrizes Terapêuticas de 
diabetes Mellitus Tipo 1, a SESPa realiza atendimento de insulinas análo-
gas de ação rápida através do componente Especializado da assistência 
farmacêutica.
considerando que também já foi incorporado ao SUS o atendimento de 
insulina análoga de ação prolongada, em fase de pactuação tripartite.
considerando que os relatórios de Nº 245, 434 e 440 da coMiSSÃo Na-
cioNal dE iNcorPoraÇÃo dE TEcNoloGiaS No SUS - coNiTEc, em 
suas conclusões, não recomendam nenhuma insulina análoga específica, 
não havendo consenso sobre qual seria mais eficaz e segura.
considerando a contínua necessidade de aperfeiçoamento da aplicação de 
recursos, a busca pela efetividade das ações e serviços de saúde, com 
vistas ao aprimoramento das políticas de saúde e a garantia da susten-
tabilidade do SUS, e ainda com o objetivo de proporcionar equilíbrio no 
consumo dos medicamentos, bem como o uso racional dos mesmos.
Visando organizar o atendimento no sistema de saúde estadual, esta nota 
técnica vem estabelecer os fluxos de atendimento para insulinas análogas 
no âmbito da SESPa, conforme anexos a seguir:
anexo i: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas.
anexo ii: Planilha modelo de pedido mensal de insulinas análogas.
anexo iii: relação de documentos para solicitação de insulina análoga.
anexo iV: Locais de solicitação e atendimento de insulina análoga.
João Henrique Vogado abrahão
diretor do departamento Estadual de assistência farmacêutica
Secretaria de Estado de Saúde do Pará
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anexo i: Fluxograma de atendimento a insulinas análogas.

 

Devolução ao solicitante para adequação 
O parecer será emitido por mecanismo de ação para IAAR e 

IAAP. Somente laudos médicos comprovando 
excepcionalidade justificarão atendimento por análogos 

específicos de insulina. 
 
 
 Consolidação para envio de pedido mensal ao DEAF ao 

e-mail atendimento.deaf@gmail.com, conforme 
cronograma vigente, e modelo de planilha do Anexo II 

desta NT. 
 

Atendimento no sistema de gestão de estoque por 
mecanismo de ação, e envio ao solicitante, conforme 

disponibilidade de estoque. 

Legenda: 
● APAC – AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO 
● CRS – CENTRO REGIONAL DE SAÚDE 
● DEAF – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
● IAAR – INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 
● IAAP – INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 
● IAAM – INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO MISTA 
● UDME – UNIDADE DISPENSADORA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 

Parecer desfavorável Parecer favorável 

Análise técnica da solicitação 

Encaminha para atendimento em 
UDME, via APAC 

Solicitação de IAAR - DM tipo 1* (caso 
sejam incorporados novos análogos no SUS, 

a mesma regra irá se aplicar)  

Solicitação de demais indicações de 
Insulina Análoga 

CRS/FARMÁCIA DE DEMANDAS 
Recebimento da Demanda 

anexo ii: Planilha modelo de pedido mensal de insulinas análogas.

PEdidoS dE aNáloGoS dE iNSUliNa ref: MÊS/aNo

Nº NoME do PaciENTE

PaciENTE 
USUário dE 
BoMBa dE 
iNSUliNa? 
(SiM/NÃo)

MEdicaMENToS SoliciTadoS

ação Ultra-rápida ação Prolongada ação Mista

liSPro GlUliSiNa aSParTE GlarGiNa dEGlUdEca dETEMir liSPro MiX aSParTE MiX 
30

caNETa 03Ml caNETa 03Ml caNETa 03Ml caNETa 03Ml caNETa 03Ml caNETa 03Ml
MiX 25 MiX 50

caNETa 03Ml
caNETa 03Ml caNETa 03Ml

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

XX

XX

XX

XX

XX

XX

ToTal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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anexo iii: relação de documentos para solicitação de insulina análoga.
docUMeNtos NecessÁrios Para Pedido de MedicaMeNtos JUN-
to À sesPa, de acordo coM iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 01/2017
1 – trataMeNto:
- receita Médica (oriGiNal) atualizada, com nome dcB do medicamento 
(princípio ativo);
- laudo Médico;
- relatório Médico, anexo da Normativa iN 01/2017.
2 - Pessoais (cÓPias):
- documento de identidade;
- comprovante de residência;
- cartão SUS.

anexo iV: Locais de solicitação e atendimento de insulina análoga.
reGiÃo MetroPoLitaNa de BeLÉM
sesPa (1ª requisição – Benevides, santa Bárbara, municípios dos 
centros regionais de saúde - crs 6, 7 e 13):
Endereço: Tv. lomas Valentinas, 2190 - Marco, Belém – Pa. Telefone: 91 
4006 4200.
Ures doca (atendimento, renovação de solicitação - rMB):
Endereço: av. Visconde de Souza franco, s/n. Telefone: 91 3204-3713.
Municípios dos crs 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12: atendimento via crs.
Belém, ananindeua, Marituba, Parauapebas e Tucuruí atendem diretamen-
te seus munícipes.
Maiores informações diretamente com as respectivas Secretarias Municipais de Saúde.

Protocolo: 655297

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria Nº 0079 de 12/05/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor: rUBENildo frEiTaS da coSTa
cargo do Servidor: aGENTE dE ElETricidadE
Matricula: 722707-1
recurso (s):
Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288
fonte do recurso: 0103000000
Natureza da despesa: 339030 / Valor: r$ 5.000,00
Natureza da despesa: 339036 / Valor: r$ 2.000,00
observação: Suprir despesas eventuais deste lacEN.
ordenador: alberto Simões Jorge Junior

Protocolo: 655043

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata
o diretor do 1° ceNtro reGioNaL de saÚde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
errata da PPortaria Nº. 285 de 10 de Maio de 2021, publicada 
no diÁrio oFiciaL N° 34.580 de 11 de Maio de 2021, referente 
ao Termo do Parecer Jurídico, acerca do relatório final do Processo admi-
nistrativo disciplinar.
onde se lê período 01.03.21 a 30.03.21
Leia-se período 05.03.21 a 03.04.21
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 12.05.2021
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 655052

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNco
Número/ano: 14/2021
Processo n°/ano: 2021/135661
objeto: contratação de empresa de manutenção e restauração (preventiva 
e corretiva)  de  equipamentos  odontológicos  e periféricos para os cEo’S 
(PrESidENTE VarGaS, UrEMia, e PEdrEira), UrE rEdUTo, aBriGo 
JoÃo PaUlo ii, UrEdiPE, ciic e MaNGUEirÃo (ProGraMa Vida aTiVa) 
de abrangência do 1º crS/SESPa

Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENTaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENToS aTraVES do E-Mail: lici-
Tacao1crS@oUTlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa BriTo
local de abertura: WWW.coMPraSNET.GoV.Br
Nova data da abertura: 25 /05/ 2021
Hora da abertura: 10h (Horário dE BraSÍlia)
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339039
fonte do recurso: 013200000
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 655194

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 319 de diária de 11/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar inventário de estoque de doses de vacina contra o co-
vid-19 e entrega de vacinas e insumos de rotina via rota nos municípios de 
São francisco do Pará, igarapé-açu, Magalhães Barata e Maracanã, Terra 
alta, São João da Ponta, curuçá, Marapanim, castanhal, inhangapí e São 
domingos do capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Maracanã – Pa, Brasil.
Período: 17/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidores: dENilda da coSTa MarTiNS SilVa | cPf: 394.420.982-68 | 
Matrícula: 57190559 | cargo: ENfErMEira.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655248
Portaria Nº 323 de diária de 11/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir a servidora Denilda Martins a fim de realizar entrega de 
vacinas e insumos de rotina ao município via rota, Terra alta, São João da 
Ponta, curuçá e Marapanim, 18/05/2021.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Marapanim – Pa, Brasil.
Período: 18/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: WaldocElYS PErEira MaNoS MoraES
cPf: 410.549.542-91
Matrícula: 57206406/1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655279
Portaria Nº 322 de diária de 11/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir a servidora Denilda Martins a fim de realizarem entrega 
de vacinas e insumos de rotina nos municípios via rota: S. francisco do 
Pará, igarapé-açú, Magalhães Barata e Maracanã.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Maracanã – Pa, Brasil.
Período: 17/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: JoÃo ricardo da rocHa rodriGUES
cPf: 689.018.952-34
Matrícula: 57205648-1
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655273
Portaria Nº 321 de diária de 11/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar inventário de estoque de doses de vacina contra o co-
vid-19 e entrega de vacinas e insumos de rotina via rota nos municípios de 
São francisco do Pará, igarapé-açu, Magalhães Barata e Maracanã, Terra 
alta, São João da Ponta, curuçá, Marapanim, castanhal, inhangapí e São 
domingos do capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 19/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidores: dENilda da coSTa MarTiNS SilVa | cPf: 394.420.982-68 | 
Matrícula: 57190559 | cargo: ENfErMEira.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655261
Portaria Nº 320 de diária de 11/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar inventário de estoque de doses de vacina contra o co-
vid-19 e entrega de vacinas e insumos de rotina via rota nos municípios de 
São francisco do Pará, igarapé-açu, Magalhães Barata e Maracanã, Terra 
alta, São João da Ponta, curuçá, Marapanim, castanhal, inhangapí e São 
domingos do capim.
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origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: Marapanim – Pa, Brasil.
Período: 18/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidores: dENilda da coSTa MarTiNS SilVa | cPf: 394.420.982-68 | 
Matrícula: 57190559 | cargo: ENfErMEira.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655257
Portaria Nº 324 de diária de 11/05/2021.
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
Objetivo: Conduzir a servidora Denilda Martins ao município, a fim de rea-
lizar entrega de vacinas e insumos de rotina via rota, castanhal, inhangapí 
e São domingos do capim.
origem: castanhal – Pa, Brasil.
destino: São domingos do capim – Pa, Brasil.
Período: 19/05/2021. Nº de diárias: meia diária.
Servidor: SErGio da coSTa carValHo
cPf: 104.639.682-04
Matrícula: 1036585
cargo: Motorista.
ordenador: Nélio Nazareno amorim da Silva.

Protocolo: 655285

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata – diÁria
Portaria Nº 58 de 28 de aBriL de 2021 –  diÁria
NoME: JoSÉ NaZarENo MarTiNS GoMES – MaTrÍcUla: 0710104
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo
10/05/2021 a 15/05/2021
Leia-se: PErÍodo
24/05/2021 a 29/05/2021
ordENador: rENaTa BroNZE MaTToS
errata – diÁria
Portaria Nº 59 de 28 de aBriL de 2021 –  diÁria
NoME: roBErTo afoNSo NErY da coNcEiÇÃo – MaTrÍcUla: 5095026/1
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo
10/05/2021 a 15/05/2021
Leia-se: PErÍodo
24/05/2021 a 29/05/2021
ordENador: rENaTa BroNZE MaTToS

Protocolo: 654923

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

errata da Portaria Nº 077 de 10 de Maio de 2021/8ºcrs
Publicada no doe 34.580 em 11.05.2020 - Protocolo: 654321
onde se lê: Servidor (es): albérito Mendonça alexopulos
Leia-se: Servidor (es): rosenildo ribeiro Barbosa
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 655044

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 030 de 11 de Maio de 2021. a diretora do 9o centro 
regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública, no uso de suas 
atribuições legais; e, considerando a Portaria de instauração da comissão 
de Sindicância PorTaria no 019, de 24 de MarÇo de 2021, publicada no 
doE 34.553 de 15 de abril de 2021. considerando a PorTaria Nº 470, de 
29 de julho de 2020, publicada no doE n. 34.307 de 11/08/2020. rESolVE: 
Prorrogar por 30 (trinta) dias a conclusão da Sindicância administrativa 
instaurada pela PorTaria no 019, de 24 de MarÇo de 2021- publicada no 
doE 34.553 de 15 de abril de 2021, composta pelos servidores: fErNaNdo 
aNToNio araÚJo MEllo, Psicólogo - Mat. no 5225380/4, riSoNilSoN 
aBrEU da SilVa, Técnico em Patologia clínica, Matricula funcional n.º 
54195927/02, Hellen ane dos anjos Picanço Técnica de Enfermagem - Mat. 
no 57191604/2, roSiMara MEirElES EBraiM, agente administrativo 

- Mat. no 5897275/1 e SUPlENTE a servidora Jacira da coNcEiÇÃo 
aGUiar rEGo, Enfermeira, Matrícula funcional n.º 57197682, para, sob 
a presidência do primeiro, apurar indícios de irregularidades, para, sob a 
presidência do primeiro, averiguar possíveis irregularidades cometidas pela 
servidora aNa Marcia lEao dE aNdradE PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E 
cUMPra-SE. aline Nair liberal cunha diretora do 9º crS da SESPa.

Protocolo: 655011

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 112 de 06 de Maio de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar Visita Técnica à embarcação para credenciamento da 
Equipe Saúde da familia fluvial, via Ministério da Saúde e realizar avalia-
ção do processo de trabalho das Equipes Saúde da família, indicadores de 
saúde, captação poderada, ações estratégicas relacionados ao novo finan-
ciamento da atenção Primária a Saúde e monitoramento ao enfrentamento 
da coVid 19.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Jacareacanga/Pa – Brasil.
Período: 24/05/2021 a 29/05/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeiro.
Telma odani Barbosa
cPf: 263.118.282-00
Matrícula: 59007381
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 654922
Portaria de diÁria Nº 113 de 06 de Maio de 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: conduzir a equipe que irá realizar Visita Técnica à embarcação 
para credenciamento da Equipe Saúde da familia fluvial, via Ministério 
da Saúde e realizar avaliação do processo de trabalho das Equipes Saúde 
da família, indicadores de saúde, captação poderada, ações estratégicas 
relacionados ao novo financiamento da Atenção Primária a Saúde e moni-
toramento ao enfrentamento da coVid 19.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Jacareacanga/Pa – Brasil.
Período: 24/05/2021 a 29/05/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 654927
Portaria Nº 114 de 11 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar instalação do Si cTa, descentralização de testes rápido
(HiV,SÍfiliS,HEPaTiTES c e B para as UBS),orientações sobre o SiSlo-
GLAB, ativação do SICLOM e monitoramento de execução e especificidade 
dos testes supracitados.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: alenquer/ Pa – Brasil
Período: 21/06/2021 a 25/06/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Marlon Bruno chaves Marinho
cPf: 780.047.992-72
Matrícula: 57191639/2
cargo: Técnico de Enfermagem
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
risonilson abreu da Silva
cPf: 658.687.302-91
Matrícula: 541959271
cargo: Técnico em Patologia clinica
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 654959
Portaria Nº de 108 de 07 de Maio 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoramento, orientações na plataforma do diGi-
SUS – Módulo Planejamento, assim como apoiar tanto a Gestão como o 
conselho Municipal de Saúde, na apresentação do raG 2019, PaS 2020 e 
alteração junto ao cMS do Plano Plurianual de saúde 2018-2021.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Juruti/ Pa – Brasil
Período: 17/05/2021 a 21/05/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidor:
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 654874
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Portaria de diÁria Nº109 de 07 de Maio 2021.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar ações e visita ao setor de Vigilância Epidemiológica 
para assessoramento e monitoramento dos sistemas de informações SiM/
SiNaSc, SiNaN, e-SUS VE, SiVEPGriPE, MoNiToraMENTo ESTadUal, 
SiPNi coVid e oportunizando assessorar as ações de monitoramento ao 
enfretamento da coVid -19.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Jacareacanga /Pa – Brasil.
Período: 24/05/2021 a 29/05/2021 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Nara lúcia Santos ribeiro
Matricula n° 5323037/1
cPf: 338.380.622-72.
cargo: datilógrafa.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 654878
Portaria Nº110 de 07 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: Promover ações objetivadas a sensibilizar e capacitar os técnicos 
das equipes de saúde, nos diversos níveis de atuação, para desenvolver a 
produção de conhecimentos sobre as medidas de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública ao combate do corona Vírus.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga / Pa – Brasil
Período: 17/05/2021 à 22/05/2021 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidores:
Mario da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Mat.: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
Valdiza Marinho rocha
cPf: 947.324.262-04
Mat. 73504254-1
cargo: Técnica de Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 654881
Portaria Nº111 de 07 de Maio de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os técnicos que irão promover ações objetivadas a sen-
sibilizar e capacitar os técnicos das equipes de saúde, nos diversos níveis 
de atuação, para desenvolver a produção de conhecimentos sobre as me-
didas de enfrentamento da emergência de saúde pública ao combate do 
corona Vírus.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga / Pa – Brasil
Período: 17/05/2021 à 22/05/2021 N° de diária: 5,5 (cinco diárias e meia)
Servidor:
ademir Quaresma ferreira
cPf: 149.025.832-91
Matrícula: 498843
cargo: Motorista.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 654882

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 029 de 12 de Maio de 2021
a dirETora do 11o cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020-
CCG de 06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 
06/08/2020.
considerando a existência de Materiais em desuso nesta SESPa, conforme 
manifestação do setor de patrimônio daf do 11º crS/ SESPa.
considerando a possibilidade de doação de bens inservíveis e baixas com 
base no art. 2o do decreto nº 337 de 09 de agosto de 2007; publicado no 
Diário Oficial de nº 30.983 de 10 de agosto de 2007.
considerando a necessidade de constituir comissão interna para avaliação 
e emissão de laudo dos referidos materiais.
rESolVE:
art. 1 – rEVoGar a PorTaria Nº 028 de 18/08/2020 publicada no doE nº 
34.317 de 19 de agosto de 2020.
art. 2 - dESiGNar os servidores a seguir relacionados para compor a co-
missão de avaliação de Bens Móveis em uso e desuso no 11° centro re-
gional de Saúde:
PresideNte
• Weverton Gutembergue Araújo Lima – Cargo Agente de Artes Praticas - 
Matrícula nº 57209274/1.
MeMBros
• Raimunda Rocha Ferreira – Cargo Agente de Artes Praticas – Matricula 
nº 54192850/1
• Francisca das Chagas Domingues Resplandes - Cargo Agente Administra-
tivo – Matricula nº 54193844/1.
• Vanderleia Sousa Ferreira - Cargo Agente Administrativo – Matricula nº 
5897765/1.

• Joginete Gomes de Souza – Cargo Agente de Portaria – Matricula nº 
54192839/1
sUPLeNtes
• Luziene Alves do Nascimento -Cargo Agente Administrativo – Matricula 
nº 541922924/1
• Joel Correa dos Santos - Cargo Agente Administrativo – Matricula nº 
57233238/1
i - os suplentes substituirão os membros em caso de afastamento ou im-
pedimento devidamente justificado;
ii - Um dos membros responderá pelo Presidente no caso de afastamento 
ou impedimentos deste, observada a ordem;
iii - Sem prejuízo das atribuições de seus cargos e as expressamente pre-
vistas em lei, competirá à comissão:
1. a) Supervisionar os registros patrimoniais, comprovar a quantidade e 
qualidade dos materiais permanentes existentes, com o objetivo de execu-
tar a manutenção/baixa referente às movimentações e ou/ extravios para 
promover a atualização da informação contida no SiSPaT WEB;
iV - Esta Portaria terá a validade de 01(um) ano e entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
11° centro regional de Saúde
Em 12/05/2021
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora 11º crS/SESPa/Marabá
PorTaria No 1.650/2020-ccG

Protocolo: 654907
Portaria Nº 022 de 10 de Maio 2021.
a dirETora do 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria Nº. 1.650/2020-ccG de 05 
de agosto de 2020, publicada no Diário Oficial Nº 34.302 de 06 de agosto 
de 2020.
considerando o dEcrETo ESTadUal Nº 2.168 de 10 de março de 2010, 
publicado no Diário Oficial do Estado Nº 31.622 de 11/03/2010, no qual 
institui o Sistema de cotação Eletrônica de preços no âmbito da adminis-
tração Pública direta e indireta do poder Executivo Estadual;
considerando a rESolUÇÃo SEPof/SEad/SEfa/SEGoV/aGE Nº 001 de 
16 de março de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 31.626 de 
17/03/2010, que trata dos procedimentos para realização de cotação Ele-
trônica para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor 
por dispensa de licitação, com fundamento nos incisos i, ii e parágrafo 
único do art. 24 da lEi fEdEral nº 8.666/1993, conforme disposto no 
dEcrETo ESTadUal Nº 2.168, dE 10 dE MarÇo dE 2010.
rESolVE:
dESiGNar, de acordo com decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 
2010, que institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços no âmbito 
da administração Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual e 
dá outras providências, o servidores abaixo para compor a comissão de 
cotação Eletrônica do 11º centro regional de Saúde de Marabá.

coordENadorES
Nome Matrícula cargo

carloS alaN carNEiro da SilVa Matrícula 5959227/1 agente administrativo
EQUiPE dE aPoio

fraNciSca daS cHaGaS doMiNGUES rESPlaNdES
 Matrícula 54193844/1 agente administrativo

HoMoloGador
irlândia da Silva Galvão
diretor Titular do órgão
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
irlândia da Silva Galvão
11° centro regional de Saúde
PorTaria Nº 1.950/2021 – ccG

Protocolo: 654901

.

.

coNtrato
.

disPeNsa
eMPeNHo
Empenho n°: 2021NE00140
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/359683
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: Prestação de serviços funerários.
Justificativa: Translado de paciente assistido pelo Programa de Tratamento 
fora do domicílio do município de rondon do Pará que evoluiu a óbito no 
município de Belém.
Valor Total: r$ 3.670,00 (Três mil seiscentos e setenta reais)
responsável pelo acompanhamento do serviço: Marinete oliveira chaves 
- Mat: 57191006/1.
Tania cristina dos Santos Guimarães reis – Mat: 54183562/2
data do Empenho: 12 de maio de 2021.
orÇaMENTo
atividade: 1040008290
Elemento: 3390-39
fonte do recurso: 0103000000
coNTraTado: E S MaToS ENGENHaria EirEli
cNPJ: 40.104.905/0001-26
Endereço: aV cEará Nº172 - BrEU BraNco/Pará.
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: rodovia Br 230-KM 05- Nova Marabá/Pará.
ordENadora: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 655159
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disPeNsa
eMPeNHo
Empenho n°: 2021NE00139
Exercício: 2021
Processo n°: 2021/403708
Classificação do Objeto: Prestação de Serviço
objeto: Prestação de serviços funerários.
Justificativa: Translado de paciente assistido pelo Programa de Tratamento 
fora do domicílio do município de Bom Jesus do Tocantins que evoluiu a 
óbito no município de Tucuruí.
Valor Total: r$ 2.769,80 (dois mil setecentos e sessenta e nove reais e 
oitenta centavos)
responsável pelo acompanhamento do serviço: Marinete oliveira chaves 
- Mat: 57191006/1.
Tania cristina dos Santos Guimarães reis – Mat: 54183562/2
data do Empenho: 12 de maio de 2021.
orÇaMENTo
atividade: 1040008290
Elemento: 3390-39
fonte do recurso: 0103000000
coNTraTado: E S MaToS ENGENHaria EirEli
cNPJ: 40.104.905/0001-26
Endereço: aV cEará Nº172-BrEU BraNco/Pará.
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública/SESPa-11º crS
cNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: rodovia Br 230-KM 05- Nova Marabá/Pará.
ordENadora: irlândia da Silva Galvão

Protocolo: 655157

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de saÚde PÚBLica
13º ceNtro reGioNaL de saÚde

Portaria Nº21 de 10 de Maio de 2021.
o diretor do 13º centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 5.319/2019-ccG 
de 19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34068 de 20/12/2019.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora fraNcidalVa fErNaNdES Barra matricu-
la nº5948121-1, lotada no Escritório regional/13°crS para responder 
pela direção do 13°centro regional de Saúde, pelos períodos de 20 a 
22/05/2021 e de 26 a 28/05/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 10/05/2021
João Elias Sassim da Silva
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 654831

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 008/2021
coNTraTo 08/2021 - ProcESSo Nº 2021/440210 -13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: dENilSoN SilVa cordEiro, matricula SiaP (1086775)
oBJETo do coNTraTo: locação de imóvel
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 654893

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 08/2021 – 
Processo Nº 2021/440210 – 13ºcrs/sesPa
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 24/2021 – 13º crS.
oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: letícia Tavares azevedo (cPf: 743.824.892-53, rG: 
3846328/SSP-Pa).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 10/05/2021 à 10/05/2022.
Valor ESTiMado: r$ 30.000,00 (trinta mil reais).
aSSiNaTUra: 10/05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908338, Elemento de despesa: 3390-36, fonte de recursos: 
0103000000.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
JoÃo EliaS SaSSiM da SilVa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 654894

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 24/13ºcrs/2021
ato decLaratÓrio
Processo nº 2021/440210
diretoria administrativa e financeira do 13º centro regional de Saúde, 
na pessoa de seu titular, comunica o Serviço de locaÇÃo dE iMÓVEl, 
por meio de dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso X, 
da lei federal nº 8.666/93, razão pela qual se encaminham os autos para 
deliberação superior e ratificação de acordo com o Art. 26, da Lei Fede-
ral nº 8.666/93, para atender as necessidades da divisão administrativa 
do 13ºcrS/SESPa, através da Pessoa física: lETÍcia TaVarES aZEVEdo 
(cPf:743.824.892-53; rG:3846328/SSP-Pa), no valor de r$ 30.000,00 
(trinta mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908338, Elemento de despesa: 3390-36, fonte: 0103000000.
cametá (Pa), 10 de Maio de 2021.
antônio farias Xavier Neto
diretoria administrativa e financeira/13º crS

Protocolo: 654899

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ato de ratiFicaÇÃo
dispensa nº 24/2021
Processo nº 2021/440210
o diretor do 13º centro regional de Saúde raTifica o ato declaratório 
da diretoria administrativa e financeira de diSPENSa dE liciTaÇÃo, para 
o serviço de locaÇÃo dE iMÓVEl, com fundamento no art. 24, inciso X, 
da lei federal nº 8.666/93, lei federal nº 13.979/2020 e lei Estadual nº 
800/2020 de acordo com a justificativa apresentada, para atender as ne-
cessidades da divisão administrativa do 13ºcrS/SESPa.
cametá (Pa), 10 de Maio de 2021.
João Elias Sassim da Silva
diretor do 13º crS

Protocolo: 654903

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
errata de Publicação do instrumento substitutivo de contrato da 
2021NE00675, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.580 de 
11/05/2021 - Protocolo 653986
oNde LÊ:
cNPJ: 76.008.682/0001-52
Leia-se:
cNPJ: 73.008.682/0001-52
Belém, 12 de maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hospital ophir loyola

Protocolo: 654826

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°050/2021 – HoL
objeto: aquisição de aparelho Ecocardiógrafo digital de alta resolução para 
exames cardíaco adulto, contraste, transesofágico adulto, transesofágico, 
eco de estresse e intraoperatório, para atender os pacientes internados e 
ambulatoriais do Hospital ophir loyola
data da abertura:25/05/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 12 de maio de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 654843

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 250/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2017/219819 de 
23/05/2017.
rESolVE:
I – REMANEJAR a partir de 15/03/2021, para fins de regularização, o ser-
vidor Marcio riBEiro alVES ESPiNdola, Técnico de Enfermagem, ma-
trícula n° 54188896/3, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
do centro de Neurologia para o centro de Terapia renal Substitutiva – TrS 
deste Hospital.
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ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 15/03/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de abril de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 654870
Portaria Nº 277/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 34.461 
de 15/01/2021 e tendo em vista o disposto nos arts. 199, 204 e 205 da lei 
nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 (rJU/Pa).
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/433442 de 
27/04/2021.
coNSidEraNdo o que diz o art. 199 da lei Estadual n° 5.810/94 – regime 
Jurídico Único;
i – rEcoNdUZir, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a comissão de Sindicância 
administrativa disciplinar - Sad designada pela PorTaria Nº 140/2021 – 
GaB/dG/Hol de 22/03/2021, para complementação da investigação de 
que trata o Processo nº 2020/639190.
ii – Manter em vigor os demais termos da PorTaria N° 140/2021 – GaB/dG/Hol.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola,
Em, 12 de maio de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 654864
Portaria Nº 271/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/359577 de 
06/04/2021.
rESolVE:
i – rEMaNEJar a partir de a 03/05/2021, por necessidade de serviço, o 
servidor lUiZ carloS MENdES frEiTaS do ValE, assistente administra-
tivo, matrícula nº 5908301/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do 
Hol, do Grupo de Trabalho de assist. ao Servidor – GTaS para a div. de 
farmácia (Quimioterapia) deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 03/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de maio de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 654961
Portaria Nº 272/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/359577 de 
06/04/2021.
rESolVE:
i – rEMaNEJar a partir de a 03/05/2021, por necessidade de serviço, 
a servidora KEYla SUEllEN fariaS TaVarES, assistente administrativo, 
matrícula nº 80845056/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, 
da div. cont. Mov. Pessoal (SoP) para o Grupo de Trabalho de assist. ao 
Servidor – GTaS deste Hospital.
ii – os efeitos desta Portaria são retroativos a partir de 03/05/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 10 de maio de 2021.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 654963

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 03/2021-HoL - Pae
data de Homologação: 12/05/2021
Valor total estimado:r$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais)
objeto: realização do curso “NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS ad-
MINISTRATIVOS – DESAFIOS E OPORTUNIDADES” para servidores do Hos-
pital ophir loyola, ministrado na modalidade online, no período de 17 a 21 
de maio de 2021.com a carga horária de 20h.
fundamento legal: art. 25, caput, inciso ii, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2021/449309
orçamento: 10.128.1508.8887.3390.39 fonte:0269  
contratado: r N V dE caSTro – ProdUÇÃo, coNcUrSoS E coNSUlToria
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral
feito por: Gleiciane Bezerra  em 12/05/2021

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 03/2021-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 46.563.938/0001-10, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 003/2021-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
r N V dE caSTro – ProdUÇÃo, coNcUrSoS E coNSUlToria, visando 
contratação de empresa para prestação de Serviços de realização do curso 
“NoVa lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS – dESafioS 
E OPORTUNIDADES” para servidores do Hospital Ophir Loyola, ministrado na 
modalidade online, no período de 17 a 21 de maio de 2021. com a carga ho-

rária de 20h. No valor total de r$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).
Belém, 12 de maio de 2021
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral
feito por: Gleiciane Bezerra em 12.05.2021

Protocolo: 655296

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 330/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento da genitora da servidora Maria aUGUSTa 
PaES BarrETo MoraES, ocorrido em 20 de abril de 2021, e especialmente 
o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora Maria aUGUSTa PaES BarrETo MoraES, id funcional nº 
5893900/3, Enfermeira, lotada na Gerência da coordenação de alojamen-
to conjunto, no período de 20/04/2021 a 27/04/2021, conforme certidão 
de Óbito nº 065656 01 55 2021 4 00439 122 0172860 24.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 24/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 07 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 655151
Portaria Nº 333/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do 
Pará, em exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela PorTaria Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do esposo da servidora cirlENE do So-
corro MoNTEiro SoarES, ocorrido em 28 de abril de 2021, e especialmente 
o que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora cirlENE do Socorro MoNTEiro SoarES, id. funcional nº 
5851190/2, Técnico de Enfermagem, lotada na Gerência de clínica Médi-
ca, no período de 28/04/2021 a 05/05/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 065656 01 55 2021 4 00439 256 0172994 39.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 28/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 655169
Portaria Nº 331/2021 – caPe/GP/FscMP
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela PorTaria 
Nº 1139/2019, do dia 30/12/2019, publicada no doE n° 34.080,
coNSidEraNdo o falecimento do irmão da servidora JoSiaNE rEGiNa 
caMara da crUZ, ocorrido em 28 de abril de 2021, e especialmente o 
que dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia da servidora JoSiaNE rEGiNa caMara da crUZ, id. funcional nº 
5784662/3, Técnica de Enfermagem, lotada na coordenação do co/
PPP, no período de 28/04/2021 a 05/05/2021, conforme certidão de Óbi-
to nº 065656 01 55 2021 4 00439 242 0172980 56.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a data de 28/04/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 10 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 655177

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): carla lENiTa coElHo SiQUEira
id.fUNcioNal:5925270/2
ato: Termo de distrato
Término de Vinculo: 15/04/2021
Tipo de Vinculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: MÉdico
PaE: 2021/470079
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Belém, 10 de maio de 2021.

Protocolo: 655053
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 339/2021 – caPe/GP/FscMP, de 12 de Maio de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
r E S o l V E:
1. TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 139/2021-GESP/GP/fScMP, 
publicada no doE nº 34.507, de 04/03/2021, que nomeouos servidores 
para compor a Comissão Permanente do Processo Seletivo Simplificado da 
fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP.
2. NoMEar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão 
Permanente do Processo Seletivo Simplificadoda Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará - fScMP, aos quais caberá o acompanhamento, exe-
cução e a supervisão de todo o processo, bem como as deliberações que se 
fizerem necessárias, objetivando o regular desenvolvimento do Processo 
Seletivo Simplificado - PSS.
-BrUNo MENdES carMoNa
-carloS GilBErTo ViEira da SilVa JUNior
-aNToNiElla NoGUEira dE caSTro
-lEoNardo riodadES daHEr SaNToS
-lorENa MaYara SaNTaNa TENÓrio
-ViTor dE liMa foNSEca
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 12 de maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 654975

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº 313/2021-caPe/GP/FscMP, de 04/05/2021, PU-
BLicada No doe Nº 34.576, de 07/05/2021.
referente ao período de licença Nojo da servidora JaNaÍNa dE SoUSa Ta-
VarES, Matrícula nº 57197883/1, Técnica de Enfermagem.
oNde se LÊ: 23.03.2021 a 02.04.2021
Leia-se: 26.03.2021 a 02.04.2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 07 de Maio de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 655188

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 020/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 358/2020-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 25/05/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto futura e eventual “aQUi-
SIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS”, objetivando abastecer a Fun-
dação Santa casa de Misericórdia - fScMP, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
Pablo rodrigues
Pregoeiro / fScMP

Protocolo: 655014

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 069/2021
data: 12/05/2021
Valor: r$ 44.100,00
objeto: aquisição Emergencial de caNETa Para BiSTUri.
fundamento legal: com base no artigo 24, inciso iV, da lei federal n.º 
8.666/93 e Parecer nº 137/2021/Prof/fScMP.
Data de Ratificação: 12/05/2021
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030;
contratada: E.r. TriNdadE - EPP
cNPJ/Mf: 06.003.551/0001-95
Endereço: avenida da republica, 1525, centro, Santa isabel do Pará/Pa, 
cEP: 68.790-000
Telefone: (91) 3014-7418
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654912
disPeNsa: 066/2021
Pae Nº 2021/300753
data: 11/05/2021
Valor: r$ 202.800,00
objeto: Enxoval Hospitalar.
Justificativa: considerando que tal item é de alta criticidade e teve um au-
mento de padrão de consumo nos últimos meses, o qual superou a estima-

tiva de consumo, devido tanto ao aumento do número de leitos destinados 
a atender pacientes com a covid-19, bem como ao aumento de pacientes 
grávidas que antes eram atendidas pelo hospital abelardo Santos, consi-
derando ainda, a necessidade de regularizar o abastecimento do referido 
item a fim de garantir o bom funcionamento e a qualidade no atendimento 
prestado aos pacientes e corpo técnico do hospital, haja vista que o for-
necedor ganhador do processo licitatório em questão solicitou o cancela-
mento do fornecimento e de todo o saldo restante do contrato que havia 
firmado, ocasionando a necessidade de enxoval hospitalar para todas as 
áreas de atendimento do hospital; conforme informações da coordenação 
de Processamento de roupas-coPr/fScMP e coordenação de compras-
coMP-fScMP, via Memo. nº 120/2021-coMP/fScMP.
Data de Ratificação: 11/05/2021
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.7684; fontes de recursos: 0103,0261, 0269, 0269003264, 
0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053,0269008054, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149008950, 
0149006653,0349008569, 0349008751, 0349008725, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: MlX coNfEcÇÕES E coMErcio - EirElE, cNPJ/Mf: 
19.085.981/0001-45
ENdErEÇo: Br 316 Km 3, Pass: Pedro s/n, Bairro: atalaia, ananindeua-Pa, 
cEP: 67.013-710, telefone: (91) 3241-5940/3241-1766/3242-1597
Valor: r$ 161.400,00
coNTraTada: aSSociacao Polo ProdUTiVo Pará, cNPJ/Mf: 
07.553.026/0001-06
ENdErEÇo: rua antônio Barreto, nº 714, Bairro: Umarizal, cEP: 66055-
050, Belém-Pa, telefone: (91) 3039-7989
Valor: r$ 41.400,00
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654851
disPeNsa: 067/2021
Pae Nº 2021/351519
data: 12/05/2021
Valor: r$ 60.000,00
objeto: aquisição emergencial de MaTErial dE coNSUMo -TiraS rEa-
GENTES Para dETErMiNaÇÃo dE GlicoSE No SaNGUE.
Data de Ratificação: 12/05/2021
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de re-
cursos: 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269006962,0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653,7349008494, 7349008545 e seus respectivos 
superávits; Elemento de despesa: 339030.
coNTraTada: Pro-flaB coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda
cNPJ/Mf: 05.130.511/0001-41
ENdErEÇo: rua Basson, rua 243, Bairro: apeadouro, cEP: 66031-620, 
São luis-Maranhão, Belem/Pa
TElEfoNE: (98)3275.2661/3242.1417
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654824

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 067/2021
data: 12/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654825
Ratificação da Dispensa de Licitação
Número da dispensa: 066/2021
data: 11/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654852
Ratificação da Dispensa de Licitação
ato: 069
Número da dispensa: 069/2021
data: 12/05/2021
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654913

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 12/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e das 
fontes de recurso: 0149008950, 0349008569, 0349008725, 0349008751 
e 0349008950.
PaE Nº 2021/276917
contrato nº 038/2021/fScMP-iNEXiGiBilidadE 005/2021/fScMP
contratado: B.l.B ElETrÔNica lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654854
aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 12/05/2021
Justificativa: Inclusão da Funcional Programática: 10.302.1507.7684 e das 
fontes de recurso: 0149008950, 0349008569, 0349008725, 0349008751 
e 0349008950.



26  diário oficial Nº 34.582 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

PaE Nº 2021/400879
contrato Nº 044/2021/fScMP-PrEGÃo ElETrÔNico Nº 005/2021/fScMP
contratado: cHiESE farMacÊUTica lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654855
aPostiLaMeNto
Número: 2
data de assinatura: 12/05/2021
Justificativa: Inclusão das Fontes de Recurso: 0149008950 e 0349008950.
PaE Nº 2021/342738
contrato Nº 022/2021/fScMP-iNEXiGiBilidadE Nº 003/2021/fScMP
contratado: adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUiÇÃo E co-
MÉrcio dE ProdUToS Para SaÚdE lTda
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654856

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00612
Valor: r$ 1.839,60
data: 27/04/2021
objeto: aquisição de caixas térmicas para transporte de amostras de sangue
Processo nº 2021/161797
orçamento:
funcional Programática: 10.302.1507.8288 fonte de recurso: 0269008101; 
Elemento de despesa: 339030.
contratada: P.r.B. QUiNTo MaToS, cNPJ/Mf: 31405857-0001/15.
Endereço: TV. lomas valentinas , 450, Pedreira, Belém/Pa cEP: 66080321,
Telefone: (91)32498720
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 655054
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2021Ne00648
Valor:r$ 57.750,00
data: 23/04/2021
objeto: aquisição emergencial de material técnico - alGodÃo HidrÓfilo 
500G
Processo nº 2021/419785, dispensa de licitação nº 054/2021/fScMP
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fonte de recur-
so: 0349008725; Elemento de despesa: 339030;
contratada: E. r. TriNdadE, cNPJ : 04.252.742/0001-65
Endereço: av. da república, 1104, Juazeiro, Santa izabel/Pa, cEP: 68.790-000,
Telefone: (91) 3019-2606/ 98814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 654857

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 336/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 07 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a Nº 4942 fl Nº 03 certidão de Óbito n° 185436
rESolVE,
i -  conceder ao (a) servidor (a) catia regina Henriques Mendes, matrícula 
nº 5121760/2, cargo de auxiliar de Hemoterapia, lotada na Gerência de 
distribuição de Produtos Hemoterapicos da fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, licença falecimento, a contar de 
04 de abril de 2021 a 11 de abril de 2021, de acordo com o que dispõe o 
art. 72, iii da lei 5.810/94, Nº 4942 fl Nº 03 certidão de Óbito n° 185436.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 655030
Portaria Nº 335/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 07 de maio de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a certidão de Óbito n° 065656 01 55 2021 4 00439 257 
017299537.
rESolVE,
i -  conceder ao (a) servidor (a) domingos rodrigues de Sousa Junior, ma-
trícula nº 5932627/2, cargo de agente administrativo, lotado na Gerência 
de compras da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, licença falecimento, a contar de 12 de abril de 2021 a 19 de 
abril de 2021, de acordo com o que dispõe o art. 72, iii da lei 5.810/94, 
certidão de Óbito nº 065656 01 55 2021 4 00439 257 017299537.

ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 07 de maio de 2021.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 655021

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 000/2019 (reF. Proc. Nº 
2020/1086389)
das Partes:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 34.028.316/0018-
51 com sede na avenida Presidente Vargas, 498, campina- Belém/Pará, 
neste ato, representada por seus representantes legais Helen aparecida 
de oliveira cardoso, portador da cédula de identidade nº. 20.747.688-3 
SSP/SP, cPf/Mf sob o nº. 259.583.398-77 e alessandra candice da cruz 
ferreira portador da cédula de identidade nº. 09.704.843-3 dETraN/rJ, 
cPf/Mf sob o nº. 022.403.017-59, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o objeto do presente contrato é coNTraTaÇÃo dE ProdUToS E 
SErViÇoS Por MEio dE PacoTE dE SErViÇoS doS corrEioS MEdiaN-
TE adESÃo ao TErMo dE coNdiÇÕES coMErciaiS E aNEXoS, QUaN-
do coNTraTadoS SErViÇoS ESPEcÍficoS, QUE PErMiTE a coMPra dE 
ProdUToS UTiliZadoS doS diVErSoa SErViÇoS doS corrEioS, Por 
MEio doS caNaiS dE aTENdiMENTo diSPoNiBiliZadoS, conforme des-
crito no contrato.
Valor: r$ Valor Total: r$100.000,00(cem mil reais).
foNTE do rEcUrSo: as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada.
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022; 0261000000 e 0103000000
Elementos de despesa: 339039
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 21 de dezembro de 2020
aSSiNaTUraS: ,
Paulo andré castelo Branco Bezerra-PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMoPa- 
contratante
Helen aparecida de oliveira cardoso - EMPrESa BraSilEira dE cor-
rEioS E TElÉGrafoS – contratada
alessandra candice da cruz ferreira - EMPrESa BraSilEira dE cor-
rEioS E TElÉGrafoS – contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49

Protocolo: 654886

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 338 de 12 de Maio  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 483143/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE doado-
rES dE SaNGUE No MUNiciPio dE BENEVidES/Pa no dia 13/05/2021.
aNa lÚcia TErroSo dE liMa, cPf: 879395927-34, Tec. de Enfermagem/
GEcad, MaT.: 57226327, 0,5 diaria, criSTiaNE PaES dE caSTro, cPf: 
851074112-15, Téc. em Enf./GEcod, MaT.: 5854296, 0,5 diaria, criSTia-
NE do Socorro dE SoUZa ariaS, cPf: 675557992-00, Téc. em Emf./
GEcod, MaT.: 57226330, 0,5 diaria, daiZE dE SoUZa BoTElHo, cPf: 
734242002-63, Tec. de Enfermagem/GEcad, MaT.: 5943981, 0,5 diaria e 
Maria do Socorro SilVa dE JESUS, cPf: 170923452-00, Téc. Enferm./
GEcod, MaT.: 7000235, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  12 de  Maio  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 655012

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 286, de 11 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gas-
par Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
PaE: 2020/158329
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rESolVE:
rEMoVEr, a servidora abaixo relacionada do setor de Serviço de Terapia 
Substitutiva renal para o setor de Serviço de clínica Ginecológica e obste-
trícia, a contar de 03/05/2021. 

MaTrÍcUla NoME carGo
57192770/ 1 claUdia d aBrEU fErNaNdES TEcNico dE ENfErMaGEM

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fHcGV

Protocolo: 655114
Portaria N° 265, de 12 de Maio de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar os Servidores: celso Mansueto Miranda de oliveira Vaz (Enge-
nheiro clínico, Matrícula n° 3277410) e ornilda Bezerra Bandeira (Enfer-
meira, Matrícula n°115487/1) para acompanhar e fiscalizar o seguinte 
contrato:
• CONTRATO Nº 216/2021 - ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DIS-
TriBUicÃo E coMErcio dE ProdUToS Para SaUdE lTda.
oBJETo: a contratação de empresa para realização do serviço especia-
lizado em manutenção técnica, preventiva e corretiva, do equipamento 
Sterrad 100S -Esterilizador de Plasma de Peróxido de Hidrogênio, com in-
clusão de mão de obra especializada e fornecimento de peças de reposição 
originais por um período de 12 meses.
ViGÊNcia: início em 10/05/2021 e término em 09/05/2022.
ProcESSo Nº 2021/285048
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 15/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 655123
Portaria N° 269, de 07 de Maio de 2021
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora Márcia Paula dos Santos cordeiro – Matrícula 
54195174, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 215/2021 – M. MONTEIRO MENDES LTDA.
oBJETo: aquisição emergencial de BoUGiE NÃo VENTilado, para aten-
der, por um período de 180 dias, as necessidades do serviço de anestesio-
logia do centro cirúrgico da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: início em 10/05/2021 e término em 05/12/2021.
ProcESSo: 2021/358852
ModalidadE: dispensa de licitação Nº 69/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 654997

LiceNÇa MaterNidade
.

LiceNÇa MaterNidade 
laudo: 09/2021
Nome: EliZaNE MarTiNS GoNcalVES
Matrícula: 5955165/ 1
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 28/04/2021 a 24/10/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 655094

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saÚde
laudo: 164/21
Nome: NaTalia BorcEM da rocHa
Matrícula: 5955582/ 1
cargo/ lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/fPEHcGV
Período: 08/05/2021 a 12/05/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 655104

coNtrato
.

contrato n° 216/2020
objeto o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
realização do serviço especializado em manutenção técnica, preventiva e 
corretiva, do equipamento Sterrad 100S -Esterilizador de Plasma de Pe-
róxido de Hidrogênio, n° de série 0101995066, localizado na central de 
Material de Esterilização (cME) da fundação Pública Estadual Hospital de 

clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV), com inclusão de mão de obra especia-
lizada e fornecimento de peças de reposição originais por um período de 
12 meses.
Valor global de r$ 85.716,00
data de assinatura: 12/05/2021
Vigência: início em 13/05/2021 e término em 12/05/2022.
inexigibilidade nº 15/2021
orçamento 2021:
funcional Programática 10.302.1507.8288,
Natureza da despesa 339039,
fonte de recursos 103,0269,
Plano interno - Pi 104008288c.
origem do recurso Estadual
contratado(s):
Nome: adVaNcEd STEriliZaTioN ProdUcTS diSTriBUicÃo E coMEr-
cio dE ProdUToS Para SaUdE lTda
Endereço: avenida Tamboré, 1077, Parte a, alphaville Empresarial – Bairro 
Tamboré , Barueri /SP – cEP: 06.460-000
Telefone: (11) 3616-0170
E-mail: izabella.perrone@asp.com
ordenador: ivete Gadelha Vaz.

Protocolo: 655101
contrato Nº 215/2021
objeto: aquisição Emergencial de Bougie não ventilado, para atender a 
necessidade de 180 (cento e oitenta) dias do Serviço de anestesiologia da 
fundação Pública Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
Valor: r$ 4.677,30 (QUaTro Mil, SEiScENToS E SETENTa E SETE rEaiS 
E TriNTa cENTaVoS)
data de assinatura: 11/05/2021
Vigência. início em 11/05/2021 e término em 06/08/2021.
dispensa n º 69/2021
orçamento: 2021
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0103
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome:  M.M MoNTEiro MENdES lTda.
Endereço: TraVESSa QUaTorZE dE MarÇo Nº 236 – TElÉGrafo SEM fio.
BElÉM – Pará – cEP: 66.113-300
Telefone: (91)21219531/ (91) 993725696
E-mail: distribuidoracicatripelli@gmail.com

Protocolo: 655009

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 41/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de quadros brancos com 
plotagem (arte em anexo no Termo de referência) e expositores em plásti-
co PVc de alta transparência, para promoção de Gestão à Vista nos setores 
da FHCGV e CHML, por um período de 12 (doze) meses, conforme especifi-
cações do Termo de referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital, 
para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 26/05/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 654827

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 71/2021
Valor: r$ 2.700,00 (doiS Mil E SETEcENToS rEaiS)
objeto: aquisição de caixa plástica para acondicionamento e esterilização 
do cistoscópio flexível digital, (equipamento utilizado em procedimentos 
urológicos) para atender as necessidades do centro cirúrgico da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV). data de 
Ratificação: 03/05/2021
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2021
funcional Programática 10.302.1507.8288
Natureza da despesa 339030
fonte de recursos: 0269
Plano interno - 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado: PlaSTicoS HaNiScH EirEli
Endereço: EST rS 240 41 PaVilHao 01 / loT arco iriS / PorTao / rS 
/ 93180-000
Telefone: (51) 35629711 / 991694799
E-mail: vendas01@plasticoshanisch.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 654951
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 284, de 11 de Maio de 2021.
o presidente da fHcGV, no uso de suas atribuições legais.
rESolVE:
coNcEdEr, SUPriMENToS dE fUNdoS em nome de Soraia cHaVES 
oliVEira, matrícula funcional nº 54195144/ 1, ENfErMEiro, no seguinte 
elemento de despesa: 333903996, no valor de r$ 4.000,00 (QUaTro Mil 
rEaiS), para fazer face à despesas miúdas desta instituição. o prazo de 
utilização dos Suprimentos de fundo será de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento.
o prazo de encaminhamento para prestação de contas é de 15 (quinze) 
dias, após o período, sujeitando-se a tomada de conta especial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 655106

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 287, de 12 de Maio de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
de 19 de Junho de 2020, publicado no doE nº 34.259 de 22 de Junho de 2020.
PaE: 2021/272477
 rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da PorTaria N° 244 de 
29/04/2021, publicada no doE nº 34.572 de 04/05/2021, que concedeu 
férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de Maio/2021.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2019/2020 

MaTricUla NoME PEriodo
5899236 2 KEllY aMaral doS SaNToS NEVES 01/05/2021 a 30/05/2021

    

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente da fHcGV

Protocolo: 655122

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 93/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 93/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 03/2021/fHcGV, Processo nº 2020/756487, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – comprimidos 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
EMPrESa: a. J coMÉrcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 32.137.731/0001-70, inscrição Estadual nº 15.625.174-4, com 
sede na avenida rômulo Maiorana nº 1792, a, cep: 66.093.-005.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE P/ 12 
MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

12 carvedilol 
3,125mg EMS 65000 coMP 0,13 8.450,00

13 carvedilol 
12,5mg EMS 30000 coMP 0,15 4.500,00

19 Espironalactona 
25mg EMS 18000 coMP 0,19 3.420,00

30 Metildopa 250mg EMS 11000 coMP 0,50 5.500,00

Valor ToTal GEral: r$21.870,00 

* o valor global estimado desta ata é r$ 21.870,00 (Vite e um mil, oito-
centos e setenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 655141
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 90/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 90/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 03/2021/fHcGV, Processo nº 2020/756487, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – comprimidos 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
EMPrESa: alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 21.581.445/0001-
82, inscrição Estadual nº 15.471.5922, com sede na Estrada do curuçam-
ba, nº 50, bairro do curuçamba, ananindeua – Pa, cEP: 67146-263.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBri-
caNTE NEcESSidadE P/ 12 MESES UNd

Valor
UNiTá-

rio

Valor
ToTal

35 PrEdiNiSoNa 
5MG SaNVal 2500 coMP 0,12 300,00

42 VarfariNa 
5MG UNiÃo QUiMica 3000 coMP 0,30 900,00

Valor ToTal GEral: r$ 1.200,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.200,00 ( Hum mil e duzentos reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 655128
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 89/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 89/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 03/2021/fHcGV, Processo nº 2020/756487, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – comprimidos 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
EMPrESa: ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 16.647.278/0001-
95, inscrição Estadual nº 15.381.196-0, com sede na Passagem comenda-
dor Pinho nº 90 – Sacramenta, cEP: 66.083-200.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE P/ 12 
MESES UNd

Valor
UNiTá-

rio

Valor
ToTal

08 caBErGoliNa 
0,5MG PraTi doNadUZZi E cia lTda 700 coMP 17,89 12.523,00

17 diGoXiNa 
0,25MG

PHarlaB iNdUSTrÍa farMa-
cÊUTica S.a 3000 coMP 0,10 300,00

34 ParacETaMol 
750MG PraTi doNadUZZi E cia lTda 15000 coMP 0,25 3.750,00

38 SildENafila 
50MG PraTi doNadUZZi E cia lTda 2700 coMP 0,58 1.566,00

Valor ToTal GEral: r$ 18.139,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 18.139,00 (dezoito mil, cento e 
trinta e nove reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 655110
LiceNÇa GaLa

Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: Maria raiol SilVa filHa
Matrícula: 5612730/ 1
cargo/lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 01/05/2021 a 08/05/2021
Matrícula da certidão: 067595 01 55 2021 2 00017 067 0004867 30
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: flaVio SaNToS alGaraNHar
Matrícula: 54188085/ 2
cargo:/lotação: TEcNico dE ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 15/03/2021 a 22/03/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 065656 01 55 2021 4 00435 047 0171585 84
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome:ElaYNE daS GracaS loUriNHo GoMES
Matrícula: 57197979/ 2
cargo:/lotação: TEc. ENfErMaGEM/ fPEHcGV
Período: 08/04/2021 a 15/04/2021
Grau de parentesco: Pai
N° da certidão: 067595 01 55 2021 4 00496 050 0186083 62
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 655099
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 104/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 104/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 34/2021/fHcGV, Processo nº 2020/929971, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 27/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de aquisição de Órteses, Próteses e Materiais 
Especializados (oPMEs) para radiologia intervencionista, em regime de 
antecipação, utilizadas nos procedimentos endovasculares em pacientes do 
SUS, por um período de 12 meses na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022.
EMPrESa: EcoMEd coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda., pessoa ju-
rídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 29.992.682.0001/48, 
inscrição Estadual nº 81.681-119, com sede na avenida augusto Severo 
Glória, 156, ljs a/B. rio de Janeiro / rJ.
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iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd

Valor
UNiTário 

(r$)

Valor
ToTal
(r$)

11

filtro para veia cava de nitinol 
indicado para prevenção de 

embolia pulmonar no perfil de 6F 
a 8f, dupla aplicação (jugular e 

femoral), removível.

arGoN 10 UNd 6.841.67 68.416,70

Valor ToTal GEral 68.416,70

* o valor global estimado desta ata é r$ 68.416,70 (sessenta e oito mil, 
quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 654915
Portaria N° 285 de 11 de Maio de 2021
o diretor administrativo-finaceiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria N° 562, de 13 de Novembro de 2020, publicada no doE/Pa 
n° 34.409, de 17 de novembro de 2020;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTa-
larES lTda, - contrato n° 21/2021 decorrente da dispensa de licitação 
n° 110/2020;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo n° 
2020/218996, favorável a apuração da conduta da empresa ora contrata-
da, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa NoVa MÉdica co-
MÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, para apuração 
das irregularidades e/ou inconformidades ocorridas nos autos do processo 
mencionado;
II – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
alEXaNdrE da cUNHa PErEira
diretor administrativo-financeiro

Protocolo: 654828
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 95/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 95/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 20/2021/fHcGV, Processo nº 2020/915100, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 12/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de cadarço sarjado para atender a necessi-
dade de 12 (doze) meses de todas as unidades assistenciais da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022.
EMPrESa: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdi-
coS E HoSPiTalar EirEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 05.323.167.0001/07, inscrição Estadual nº 15.114.237-8, 
com sede na rua dos Mundurucus, 3616, Bairro: Guamá, cEP: 66.063-
495, Belém -Pa.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

01

cadarÇo SarJado 
indicado para fixação 

de cânula de tubo 
orotraqueal e de traque-
ostomia, 100% algodão; 
fácil manipulação; na cor 
Branca; medindo 12mm 

com 10 metros.

SÃo JoSÉ 4500 UNd r$ 5,30 r$ 23.850,00

Valor ToTal GEral: r$ 23.850,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 23.850,00 (Vinte e três mil, oito-
centos e cinquenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 654834
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 97/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 97/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 20/2021/fHcGV, Processo nº 2020/915100, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 12/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de cadarço sarjado para atender a necessi-
dade de 12 (doze) meses de todas as unidades assistenciais da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022.
EMPrESa: aMaZoN MEdical carE EirEli, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 29.187.0302/0001-20, inscrição Esta-
dual nº 15.586.131-0, com sede no conjunto Satélite, travessa WE – 12, 
Galpão a – coqueiro, cEP: 66.670-260, BElÉM – Pa.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE 
P/ 12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

02

abaixador de língua 
(espátula de madeira), 

descartável, formato con-
vencional liso, superfície 
e bordas perfeitamente 
acabadas, espessura e 

largura uniforme em toda 
a sua extensão, medindo 
aproximadamente 14 cm 
de comprimento; 1,4 cm 
de largura; 0,5 mm de

espessura. Pacote c/ 100 
unidades.

TalGE/WEiSHaN 300 Paco-
TE r$ 5,50 r$ 1.650,00

Valor ToTal GEral: r$ 1.650,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 1.650,00 (Mil, Seiscentos e cin-
quenta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 654836
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 101/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 101/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 34/2021/fHcGV, Processo nº 2020/929971, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 27/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de aquisição de Órteses, Próteses e Materiais 
Especializados (oPMEs) para radiologia intervencionista, em regime de 
antecipação, utilizadas nos procedimentos endovasculares em pacientes do 
SUS, por um período de 12 meses na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
ViGÊNcia: 11/05/2021 a 10/05/2022.
EMPrESa: aUTo SUTUrE do BraSil lTda., pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.645.409/0003-90, inscrição Esta-
dual nº 492.647.630.110, com sede na Praça agrícola la Paz Tristante, 
121/131, setor 1, parte 8, parque industrial anhanguera, cEP: 06.276-
035, osasco – SP.

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSi-
dadE P/ 12 

MESES
UNd

Valor
UNi-

Tário 
(r$)

Valor
ToTal
(r$)

01

cateter balão para angioplastia periférica 
para tratamento de fistulas. Over-the-wire 
(oTW), com duas marcas radiopacas. com-
patível com introdutor 5 a 7F e com fio guia 
0,035. diâmetro de 4 a 8mm, comprimentos 
de 20 a 80mm e comprimento do sistema a 

partir de 50cm.

autosuture/ 
covidien 30 UNd 600,00 18.000,00

07

cateter balão para angioplastia transluminal 
percutânea, ultra não complacente, suporta 

altas pressões em grandes diâmetros, 
construído em fibras, duas marcas radio-
pacas, eixo coaxial. over-the-wire (oTW). 
Compatível com fio guia 0,035”. Tamanho 

de 12mm x 20 a 40 mm, e comprimento do 
sistema a partir de 120cm.

autosuture/ 
covidien 30 UNd 600,00 18.000,00

30

Stent periférico não recoberto autoexpan-
sivel cÔNico, de nitinol, de troca rápida 

(rX), para aplicação em artérias carótidas. 
Compatível com introdutor 4 a 7F e fio 

guia 0,014. Tamanho: 6.0 a 7.0mm / 9.0 
a 10mm x 30 a 40mm e comprimento do 

cateter a partir de 120cm.

autosuture/ 
EV3 20 UNd 2.304,50 40.690,00

32

Stent periférico não recoberto autoex-
pansivel rETo, de nitinol, de troca rápida 

(rX), para aplicação em artérias carótidas. 
Compatível com introdutor 4 a 7F e fio 
guia 0,014. Tamanho: 7.0mmx20mm, 

7.0mmx30mm, 9.0mmx30mm, 
9.0mmx40mm e comprimento do cateter a 

partir de 120cm.

autosuture/ 
EV3 20 UNd 2.034,50 40.690,00

35

Stent periférico não recoberto expansível 
por balão em nitinol, over-the-wire (oTW), 

acoplado a um balão de angioplastia. 
Compatível com introdutor de 5 a 7F e fio 

guia 0,035. Tamanho: 5.0 a 10.0mm x 15 a 
55mm, e comprimento do sistema a partir 

de 80cm.

autosuture/ 
EV3 30 UNd 2.000,00 60.000,00

40

Stent periférico autoexpansivel em nitinol. 
over-the-wire (oTW). compatível com 

introdutor 6 a 8F e fio guia 0,035. Tamanho: 
diâmetros de 6 a 10mm e comprimentos de 

30mm a 150mm.

autosuture/ 
EV3 30 UNd 2.034,50 61.035,00
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42

Stent periferico autoexpansível. over-the
-wire (oTW). compatível com introdutor 6f 
e fio guia 0,035. Tamanho: 6.0 a 10mm x 

30 a 150mm, com comprimento utilizável do 
cateter a partir de 80cm.

autosuture/ 
EV3 30 UNd 2.034,50 61.035,00

43

Stent periferico autoexpansível. over-
the-wire (oTW). compatível com introdutor 
6F e fio guia 0,035. Tamanho: 12.0mm x 

30 a 80mm, com comprimento utilizável do 
cateter a partir de 150cm.

autosuture/ 
EV3 30 UNd 2.034,50 61.035,00

Valor ToTal GEral  r$360.485,00 

Protocolo: 654863
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 92/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 92/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 03/2021/fHcGV, Processo nº 2020/756487, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – comprimidos 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
EMPrESa: dESafio farMa diSTriBUidora dE MEdicaMENTSo Ei-
rEli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 
28.766.510/0001-93, inscrição Estadual nº 15.579.389-6, com sede na 
Travessa luis Barbosa, nº 1690 B, caranazal – Santarém – Pa.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE P/ 
12 MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

1 ácido acetilsalicíli-
co 100mg MEdQUÍMica 40000 coMP 0,04 1.600,00

2 ácido fólico 5mg NaTUlaB 4500 coMP 0,06 270,00

4 albendazol 400mg PraTi 1200 coMP 0,48 576,00

7 atenolol 25mg PraTi 19000 coMP 0,06 1.140,00

23 Hidroclorotiazida 
25mg MEdQUÍMica 12000 coMP 0,02 240,00

43 Vitaminas do 
complexo B GloBo 2000 dráGEa 0,09 180,00

Valor ToTal GEral: r$ 4.006,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 4.006,00 (Quatro mil e seis reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 654995
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 87/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 87/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 03/2021/fHcGV, Processo nº 2020/756487, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – comprimidos 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
EMPrESa: ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 07.847.837/0001-10, inscrição 
Estadual nº 10.399.060-7, com sede na avenida anápolis, s/m, Qd. 29-a, 
lt. 06, Vila Brasília, cEP: 74911-360, aparecida de Goiânia – Go.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE P/ 12 
MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

05 aMiodaroNa 
200MG GEolaB 8500 coMP 0,76 6.460,00

06 aNlodiPiNa 5MG SaNdoZ 22000 coMP 0,07 1.540,00

10 caPToPril 25MG GEolaB 65000 coMP 0,05 3.250,00

15 cloPidoGrEl 75MG SaNdoZ 20000 coMP 0,47 9.400,00

21 GliMEPirida 2MG SaNdoZ 1200 coMP 0,18 216,00

33 oMEPraZol 20MG GEolaB 46000 coMP 0,12 5.520,00

39 SiNVaSTaTiNa 10MG SaNdoZ 120000 coMP 0,08 9.600,00

40 SiNVaSTaTiNa 20MG SaNdoZ 60000 coMP 0,06 3.600,00

Valor ToTal GEral: r$ 39.586,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 39.586,00 (Trinta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 654982

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 88/2021/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 88/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 03/2021/fHcGV, Processo nº 2020/756487, 
homologado pela Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 20/04/2021.
oBJETo: aquisição eventual de Medicamentos de Uso Geral – comprimidos 
para atender a necessidade de 12 meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
ViGÊNcia: 05/05/2021 a 04/05/2022.
EMPrESa: oNcoNorTE lTda - EPP pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ/Mf sob nº 14.497.468/0001-48, inscrição Estadual nº 
15.352.000-0, com sede na rua luiz fernando Nobre 480, sala a/B – cEN-
Tro – ananindeua – Pa.

iTEM dEScriÇÃo Marca/faBricaNTE NEcESSidadE P/ 12 
MESES UNd Valor

UNiTário
Valor
ToTal

20 furosemida 40mg HiPolaBor 27000 coMP 0,07 1.890,00

28 losartana 50mg PraTi, doNadUZZi 45000 coMP 0,12 5.400,00

29 Metformina 
850mg PraTi, doNadUZZi 4500 coMP 0,12 540,00

Valor ToTal GEral: r$ 7.830,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 7.830,00 (Sete mil, oitocentos e 
trinta reais).
dra iVETE GadElHa VaZ
ordENadora rESPoNSáVEl.

Protocolo: 654965

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 232 de 11 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SÃo VicENTE EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
SaNTaNa dE alMEida fErrEira  – MaT. 104256-1, TÉc. dE ENfErMaGEM
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 04/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 233 de 11 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaÚdE da faMÍlia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, ENfErMEira
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 07/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 234 de 11 de Maio de 2021
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal SaÚdE da faMÍlia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo /Pa
SErVidor (ES):
JoSiaS da SilVa  – MaT. 7565590-2, aGENTE dE arTES PráTicaS
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, ENfErMEira
Nº 0.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 09/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
Portaria Nº 235 de 11 de Maio de 2021
oBJETiVo: acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia 
ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
ElaiNE criSTiNa NolETo MENdoNÇa oliVEira – MaT. 5740762-3, EN-
fErMEira
JaNaildES PErEira dE SoUSa – MaT. 54185704-3, ENfErMEira
Nº 1.5 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 05 À 06/05/2021
ordENador: MarcEla rodriGUES doS SaNToS

Protocolo: 655249
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria
.

Portaria Nº 063 de 11 de Maio de 2021
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no 
doE nº 33.781 de 15.01.2019;
resolve:
dESiGNar a servidora adriaNa NaZarÉ MoTTa dE SoUZa , id. funcional 
nº 5883989/ 2, ocupante do cargo de coordenador, para responder pela 
coordenadoria financeira, na ausência da titular, a contar de 07 a 19 de 
maio de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 11 de maio de 2021
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 654932

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata
Na publicação 654179 referente a Portaria 056/2021-GP, publicada no doE 
34.580 de 11 de maio de 2021,
onde se lê:

SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diáriaS
Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1.1/2

leia-se:
SErVidor carGo MaTrÍcUla cPf diária

Mayra Souza do Nascimento assessor 5904845 016.919.582-12 1/2

Protocolo: 654847

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 304/2021 - arcoN–Pa, 11 de Maio de 2021. o di-
retor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o disposto no art. 
72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24.01.1994 e; coNSidEraNdo ainda o 
teor do Processo Eletrônico nº 2021/383877. rESolVE: i – coNcEdEr 08 
(oito) dias de licENÇa NoJo ao servidor Joao JorGE da SilVa, Matrícu-
la 5947400/1, ocupante do cargo de TEcN.rEG.SErV.PUBl.N/i, lotada no 
Grupo Técnico de Energia. ii – o efeito desta Portaria retroagirá a contar 
02/04/2021. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo/diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 654829

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 161/2021 – arcoN-Pa /caF
Belém (Pa), 18 de março de 2021.
o diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará - arcoN-Pa, no uso de suas atribuições conferidas pela lei 
nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997 e, alterações introduzidas pela lei nº 
6.838 de 20 de fevereiro de 2006 e;
considerando a c.i. nº 023/2021 – arcoN-Pa/loG;
rESolVE:
i - coNcEdEr adiantamento a servidora Mariana Pereira de Holanda fa-
bbri, auxiliar em regulação de Serviços Públicos, matrícula nº 8002834/1 
e cPf nº 003.085.972-73, para atender despesas de pronto pagamento 
desta arcoN-Pa, conforme dotação orçamentária abaixo discriminada:

  fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo dESPESa foNTE Valor

80.201.04.122.1297.8338 3390-30 0261   r$  1.200,000

80.201.04.122.1297.8338 3390-36 0261   r$  400,00

80.201.04.122.1297.8338 3390-39 0261   r$  400,00

ToTal   r$  2.000,00

ii - o prazo de aplicação do Suprimento de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária e 15 (quinze) dias 
após a aplicação, para  finalização da prestação de contas.
iii – o suprido deverá apresentar prestação de contas no prazo de 07(sete) 
dias corridos após o último dia de aplicação, à caf-coordenação para os 
encaminhamentos necessários.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 654945

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 118 de 03 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESCA, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo Decreto Governamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 
de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo os termos da constituição Estadual, art. 116, ii; do decre-
to lei 200/1967; iN do TcU nº 71, alterada pela iN nº 76 de 23/11/2016; 
lei complementar nº 81/2012; lei orgânica do TcE/Pa; do regimento 
interno do TcE/Pa art. 149 a 154;
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2018/524570
r E S o l V E:
art. 1º - iNSTaUrar procedimento interno de Tomada de contas Espe-
cial – TcE em razão da não Prestação de contas do Termo de fomento n° 
012/2018 – SEdaP, objeto do processo n° 2018/524570;
art. 2º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para comporem a 
comissão de Tomada de contas, que será presidida pelo primeiro, que será 
substituído pelo segundo nas ausências e impedimentos legais, e secreta-
riado pelo terceiro:
i – riTa dE cáSSia dUarTE fraNco matrícula nº 24260/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo;
ii – aMaNda riBEiro cordoVil, matrícula n° 5899481/1 – Técnica em 
Gestão de Pesca e aquicultura;
iii – dElMar MiraNda dE QUEiroZ matrícula nº 11053/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo;
art. 3° - fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação 
desta Portaria, para a conclusão dos trabalhos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca
Portaria Nº 119 de 03 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESCA, abaixo firmado, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo Decreto Governamental publicado no Diário Oficial n° 34.497 de 19 
de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo os termos da constituição Estadual, art. 116, ii; do decre-
to lei 200/1967; iN do TcU nº 71, alterada pela iN nº 76 de 23/11/2016; 
lei complementar nº 81/2012; lei orgânica do TcE/Pa; do regimento 
interno do TcE/Pa art. 149 a 154;
coNSidEraNdo os autos do Processo nº 2018/530627
r E S o l V E:
art. 1º - iNSTaUrar procedimento interno de Tomada de contas Espe-
cial – TcE em razão da não Prestação de contas do Termo de fomento n° 
013/2018 – SEdaP, objeto do processo n° 2018/530627;
art. 2º - dESiGNar os servidores abaixo relacionados, para comporem a 
comissão de Tomada de contas, que será presidida pelo primeiro, que será 
substituído pelo segundo nas ausências e impedimentos legais, e secreta-
riado pelo terceiro:
i – riTa dE cáSSia dUarTE fraNco matrícula nº 24260/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo;
ii – aMaNda riBEiro cordoVil, matrícula n° 5899481/1 – Técnica em 
Gestão de Pesca e aquicultura;
iii – dElMar MiraNda dE QUEiroZ matrícula nº 11053/1, ocupante do 
cargo de assistente administrativo;
art. 3° - fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação 
desta Portaria, para a conclusão dos trabalhos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca

Protocolo: 654850
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 008/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. Estadual n° 1.180/2008
PraZo Para aPlicaÇÃo: 30 diaS
PraZo dE PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 diaS
oBJETiVo: ocorrer com despesas de pronto pagamento emergencial de 
manutenção de centrais de ar e de ar condicionados e instalação de cen-
trais novas, serviços de esterilização e higienização do espaço físico da 
Secretaria , assim como serviços de uma diarista para finalizar  a limpeza 
de higienização na SEdaP Santarém.
BENEficiário: alisson Miler de Sousa castro
carGo/fUNÇÃo: coordenador regional
MaTrÍcUla: 57211687/2
Valor: r$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais)
ProJETo aTiVidadE:  8338
foNTE dE rEcUrSo:  0101000000
NaTUrEZa da dESPESa: 3390-36
ordENador: Timara Miranda

Protocolo: 655093

diÁria
.

Portaria Nº 143/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
oBJETiVo: representar o regional de altamira nas reuniões de Mobiliza-
ção do Projeto assistência Técnica e Gerencial Mais cacau.
dESTiNo: Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas/Pa
daTa iNÍcio: 14/05/2021
daTa fiNal: 22/05/2021
 Nº dE diáriaS: 8 ½ (oito e meia)
BENEficiário: fauzer Zaidan
carGo: coordenador regional altamira
MaTrÍcUla: 5941567-2
oriGEM: Belém/Pa
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/496949
ordENdor: Timara Miranda
Portaria Nº 144/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art.
oBJETiVo: acopanhar e dar apoio ao coordenador regional que irá re-
presentar o regional de altamira nas reuniões de Mobilização do Projeto 
assistência Técnica e Gerencial Mais cacau.
dESTiNo: Brasil Novo, Medicilândia, Uruará e Placas/Pa
daTa iNÍcio: 14/05/2021
daTa fiNal: 22/05/2021
 Nº dE diáriaS: 8 ½ (oito e meia)
BENEficiário: luiz octávio rabelo Junior
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 23795/1
oriGEM: altamira/Pa
ProcESSo ElETrÔNico: 2021/496723
ordENdor: Timara Miranda

Protocolo: 655098
Portaria Nº 133/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992
orieNtaÇÃo NorMatiVa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019
oBJETiVo: realizar visita in loco aos piscicultores da comunidade itereua 
em Vigia de Nazaré.
dESTiNo: Vigia de Nazaré/Pa
daTa iNÍcio: 13/05/2021
daTa fiNal: 14/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½(uma e meia)
BENEficiário: Goderian de Noronha campos
carGo: Tec. em Gestão de Pesca e aquicultura
MaTrÍcUla: 5702853
oriGEM: castanhal/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 134/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992
orieNtaÇÃo NorMatiVa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019
oBJETiVo: realizar visita no município junto a Secretaria de agricultura, 
com o objetivo de levantar demandas de produtores de acordo com as 
suas aptidões.
dESTiNo: cumarú dop Norte/Pa
daTa iNÍcio: 13/05/2021
daTa fiNal: 14/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½(uma e meia)
BENEficiário: Paulo Henrique de araujo cavalcanti
carGo: coordenador regional
MaTrÍcUla: 5939814
oriGEM: redenção/Pa
ordENdor:Timara Miranda
Portaria Nº 147/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992
orieNtaÇÃo NorMatiVa 001/aGe – Portaria Nº 278/2019
oBJETiVo: acompanhar o coordenador regional que irá realizar visita no 
município junto a Secretaria de agricultura, com o objetivo de levantar 
demandas de produtores de acordo com as suas aptidões.

dESTiNo: cumarú dop Norte/Pa
daTa iNÍcio: 13/05/2021
daTa fiNal: 14/05/2021
Nº dE diáriaS: 1 ½(uma e meia)
BENEficiário: Jurandir ferreira de azara
cargo: Engenheiro florestal
MaTricUla: 18783
oriGEM:redenção/Pa
ordENdor:Timara Miranda

Protocolo: 655007

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 24/2021
PrEGÃo ElETrÔNico SEdaP/cPl/SrP Nº 001/2021.
Processo nº. 2020/302210– SEdaP – SEdaP
forNEcEdor:ccK coMErcial EirEli
cNPJ:22.065.938/0001-22
representante legal: fáBio HaUScHild MoNdardo.
End.: rua Bahia, 1447 - Sala 01 - cidade de Blumenau - Sc, fone/fax: 
89031-001, e-mail: propostas@portaldasatas.com.br
data de assinatura: 12/05/2021
ViGÊNcia: 13/05/2021 a 12/05/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao fornecimento de aQUiSiÇÃo 
dE EQUiPaMENToS E MaTEriaiS Para a coMErcialiZaÇÃo dE ProdU-
ToS aGroPEcUárioS aliMENTarES EM fEiraS E MErcadoS No ÂMBi-
TO DO ESTADO DO PARÁ, de acordo com as condições e especificações 
do Edital do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 001/2021 – SEdaP, conforme 
abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

08
Balança mecânica com rodas, capacidade 300 kg, precisão 
100 gramas, cor cinza ou verde, dimensões aproximadas 

a 120 x l 60 x P 45 cm, uso pesar produtos em geral.
UNd 902 975,00 879.450,00

Valor ToTal 879.450,00

ordENador: alfrEdo dE SoUZa VErdElHo NETo
Protocolo: 654918

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria  Nº  551 de  12 de  Maio  de  2021.
o PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 
1975, regulamentada pelo decreto nº 63, de 14 de março de 2007;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei Estadual nº 8.878, dE 8 dE JUlHo dE 
2019, publicada no doE Nº 33915, de 09 de julho de 2019;
CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior eficiência e eficácia às 
ações inerentes à missão do instituto, de administrar o patrimônio fun-
diário estadual como condição para a promoção do desenvolvimento do 
Estado em bases sustentáveis;
coNSidEraNdo as notícias veiculadas nas mídias nacionais relacionadas 
a “Operação HANDROANTHUS GL”, da Polícia Federal do Amazonas, que 
deflagrou a investigação sobre exploração irregular de madeira, em áreas 
objeto de procedimentos de Permutas de áreas realizadas entre os anos 
2010 a 2021; e
coNSidEraNdo a necessidade de apuração administrativa dos fatos, para 
resguardar os colaboradores do iTErPa e a instauração de procedimentos 
visando a adoção de futuras medidas de responsabilidade administrativa, 
penal e civil necessárias;
r E S o l V E:
art. 1º - criar Grupo de Trabalho para apresentar estudo fundiário sobre 
legalidade e conformidade dos atos administrativos praticados nos Proces-
sos Administrativos de Permuta, citados na “Operação Handroanthus GL”, 
deflagrada pela Polícia Federal do Estado do Amazonas.
art. 2° - dESiGNar para a composição desse Grupo de Trabalho, sem pre-
juízo das suas atribuições, os seguintes servidores:
i  - João de Paiva Gouveia Neto - Procurador do Estado/diretor Jurídico – 
dJ.
ii - flávio ricardo albuquerque azevedo -  Procurador autárquico/assessor 
chefe.
iii - Maricely Nascimento Moura flexa - Técnico em Gestão de desenvolvi-
mento agrário e fundiário/diretora de Gestão de desenvolvimento agrário 
e fundiário - dEaf.
iV - Gleicy Merces rocha de albuquerque - Técnico em Gestão de desen-
volvimento agrário e fundiário/coordenadora de ação agrária e fundiária 
- caf.
V  -  José Hilton da Silva Cunha -  Gerente da Cartografia e Georreferen-
ciamento – GcG.
Vi - cássia regina Neves Maradei Pereira – coordenadora de documenta-
ção e informação fundiária – cdi.
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§ 1° - as diligências requeridas pelo Grupo de Trabalho aos setores do 
iTErPa, devem ser atendidas em até 3 (três) dias consecutivos, prorrogá-
veis por igual período, sob justificativa.
art. 3° - o diagnóstico do estudo fundiário deve ser direcionado a esta 
Presidência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar 
da publicação desta portaria, podendo ser prorrogáveis por mais 30 dias.
art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE e cUMPra-SE.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 655020
GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

1998/136605 Mario caMPoS lEal SÍTio NaZarE 50ha98a90ca SaNTo aNToNio 
do TaUá 516/2021

2014/239825 carloS alBErTo MESQUiTa 
da SilVa SEM dENoMiNaÇÃo 76ha32a69ca MaraPaNiM 517/2021

2010/53305 raiMUNda TErEZa ValE do 
NaSciMENTo SÍTio aÇaiTEUa 18ha74a76ca iGaraPÉ-aÇU 518/2021

2008/521531 Maria dE loUrdES cardoSo 
da SilVa SÍTio Maria 5ha50a87ca iGaraPÉ-aÇU 519/2021

2021/17006 Valdir MEirElES PoNTES SÍTio SÃo lUiZ 2ha59a12ca iGaraPÉ-aÇU 520/2021

2021/18210 MarcElo dElaNEY da coSTa 
TorrES SÍTio SalMo i 2ha71ca iGaraPÉ-aÇU 521/2021

2021/21332 Maria dalVa doS SaNToS 
coSTa SÍTio ESTrEla dalVa 1ha91a70ca iGaraPÉ-aÇU 522/2021

2009/169331 fraNciSco loPES dE car-
ValHo SÍTio SaNTa lUZia 17ha26a70ca iGaraPÉ-aÇU 523/2021

2010/160655 Maria SaNTaNa SoUSa da 
crUZ SÍTio SaNTaNa 0ha16a74ca iGaraPÉ-aÇU 524/2021

2021/16936 JoSE EdilSoN TriNdadE do 
carMo SÍTio TrÊS irMÃoS 12ha26a56ca iGaraPÉ-aÇU 525/2021

2021/19469 PEdro caMara Pardal SÍTio QUaTro irMÃoS 49ha59a60ca iGaraPÉ-aÇU 526/2021

2021/20111 diNair aNa SaNToS da SilVa SÍTio NoSSa SENHora 
dE fáTiMa 1ha76a98ca iGaraPÉ-aÇU 527/2021

2021/19460 aNToNia TaVarES da SilVa SÍTio SilVa 0ha12a54ca iGaraPÉ-aÇU 528/2021

2021/19317 aNToNio JEdErSoN caMPoS 
da SilVa SÍTio  SaNTo aNToNio 0ha14a88ca iGaraPÉ-aÇU 529/2021

2008/521635 raiMUNdo SoarES MEirElES SÍTio SÃo JoSÉ 17ha46a28ca iGaraPÉ-aÇU 530/2021
2021/17307 SEBaSTiÃo da SilVa PiNHEiro SÍTio SÃo SEBaSTiÃo 2ha20a82 ca iGaraPÉ-aÇU 531/2021
2005/325126 EZEQUiaS cordEiro dE lira SÍTio BoM fUTUro 93ha8ca MoJU 537/2021

2011/386070 MaNoEl TriNdadE GaliZa 
da MoTa SÍTio TriNdadE 5ha73a81ca BUJarU 538/2021

2016/250128 cloViS do Socorro caVal-
caNTE foNSEca rETiro áGUaS claraS 73ha40a91ca alMEiriM 539/2021

2009/97556 irENE fUrTado dE araÚJo
 SÍTio SÃo JoÃo 1ha65a27ca iGaraPÉ-Miri 540/2021

2007/135672 aldErico lEal MarTiNS SÍTio cÉU 87ha59a10ca MaraPaNiM 542/2021
2021/21215 SEVEriNo GoMES TorrES SÍTio MaraNaTa 1ha85a94ca iGaraPÉ-aÇU 543/2021

2021/14491 JoSE EdilSoN fErrEira da 
SilVa SÍTio SÃo JoSÉ 26ha8a88ca iGaraPÉ-aÇU 544/2021

2021/19988 fraNciSco EVaNGEliSTa da 
coSTa SÍTio ESPEraNÇa 4ha21a14ca iGaraPÉ-aÇU 545/2021

2010/52919 lidia riBEiro do ValE SÍTio SÃo BENEdiTo 18ha50a95ca iGaraPÉ-aÇU 546/2021
2003/32047 SUTEr NUNES BraZÃo SÍTio BraZÃo 37ha16a15ca TracUaTEUa 548/2021
2017/41988 EliaNa da SilVa GoMES SÍTio SÃo JorGE 14ha41a25ca BUraJU 549/2021

2010/53270 JoSÉ Maria fErrEira dE 
SoUSa SÍTio SÃo JoSE 2ha8a57ca iGaraPÉ-aÇU 550/2021

Belém (Pa), 12.05.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 654970

.

.

diÁria
.

Portaria Nº0500 de 11/05/2021
objetivo:regularização fundiária
Municipios:Baião
Periodo: 17.05 a 15.06.2021(29,5)diárias
Servidor:
5936-744/2-anderson da costa Hianes-assist.Técnico/dEaf
5956-627/1-Jefferson Barbosa da Silva-Assist.Técnico/DEAF
8084-5162-João Bosco fortes de castro Junior-Tecnico/dEaf
3165-612/1-João Guilherme da Silva Queiroz-assist.Técnico
5938-875/2-leidiane ribeiro Medeiros- Tecnico/dEaf
5552-435/2-raimundo Socorro costa almeida-assist.Técnico/dEaf
5719-3369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Júnior-Motorista
3168-271/1-Ubiratan da luz-Motorista
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 655282

.

.

oUtras MatÉrias
.

retiFicaÇÃo de editaL de NotiFicaÇÃo PUBlicado No doE Nº 
34.475, dE 29.01.2021, Pág. 60 Protocolo: 623023
onde se lê:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2012/286618 PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo JoÃo dE PiraBaS

coMUNidadE 
aXiNdEUa 117h65a45ca SÃo JoÃo dE 

PiraBaS 37/2021

Leia-se:
ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2012/286618 PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo JoÃo dE PiraBaS

coMUNidadE 
aXiNdEUa 114h76a82ca SÃo JoÃo dE 

PiraBaS 37/2021

Em, 12.05.2021
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente iTErPa
retiFicaÇÃo do editaL de NotiFicaÇÃo PUBlicado No doE Nº 
34.509, dE 05.03.2021, Pag. 46 Protocolo: 633539
onde se lê:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/468388 MaUricilENE MElo 
BalTaZar SÍTio dEUS ProVEra 03ha94a58ca TracUaTEUa 122/2021

Leia-se:
ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2018/468388 MaUricilENE MElo 
BalTaZar SÍTio dEUS ProVEra 03ha91a58ca TracUaTEUa 122/2021

Em, 12.05.2021
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente iTErPa

Protocolo: 655085

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2205/2021 – adeParÁ, de 11 de Maio de 2021
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
coNSidEraNdo o PaE 2021/469987 e o de acordo da ddiV.
r E S o l V E:
loTar, o(a) servidor(a) ricardo alEX coNcEicao da GaMa, matrícula 
nº 57173646/2, ocupante do cargo de auxiliar de campo, na Gerência de 
Programas de Pragas Quarentenárias/GPQ, a contar da data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra – SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 655005

.

.

diÁria
.

Portaria 2221/2021 objetivo realizar o levantamento patrimonial in loco 
nas unidades administrativas da regional de Soure.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  SoUrE/Pa Servi-
dor: 5951960/ Marcio SErrÃo da SilVa (GErENTE) / 12,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 655015
Portaria 2222/2021 objetivo Monitorar/acompanhar as ações dos ser-
vidores em atividades de fiscalização de vacinações contra a febre aftosa.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: UliaNÓPoliS/Pa 
destino:  iPiXUNa do Pará/Pa Servidor: 12477047/ roBErTo fraNciS-
co dE oliVEira (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
19/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE raiVEira.

Protocolo: 655019
Portaria 2223/2021 Objetivo Dar continuidade a Notificação de síndro-
me Nervosa e entrega de primeiro resultado município.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino:  BoM 
JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi cUNHa dE oli-
VEira (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 03/05/2021 a 
03/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE raiVEira.

Protocolo: 655029
Portaria 2216/2021 objetivo realizar o levantamento patrimonial in 
loco nas unidades administrativas da regional de Soure.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servi-
dor: 5950195/ GEiSiaNE SilVa dE fariaS (GErENTE) / 12,5 diáriaS / 
17/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 654971
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Portaria 2217/2021 objetivo realizar o levantamento patrimonial in loco 
nas unidades administrativas da regional de Soure.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 
51855545/ MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS (GErENTE) / 12,5 
diáriaS / 17/05/2021 a 29/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE al-
MEida HaGE.

Protocolo: 654976
Portaria 2218/2021 objetivo realizar o levantamento patrimonial in 
loco nas unidades administrativas no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: alMEiriM/Pa Servi-
dor: 590656611/ aNToNio WaGNEr MENdES diaS (adMiNiSTrador) / 
14,5 diáriaS / 16/05/2021 a 30/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE 
alMEida HaGE.

Protocolo: 654981
Portaria 2219/2021 objetivo realizar o levantamento patrimonial in 
loco nas unidades administrativas no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  alMEiriM/Pa Servi-
dor: 57188378/ dEoclEciaNo loPES diaS (aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo) / 14,5 diáriaS / 16/05/2021 a 30/05/2021.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 654991
Portaria 2220/2021 objetivo realizar o levantamento patrimonial in 
loco nas unidades administrativas no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  alMEiriM/Pa Servi-
dor: 5950874/ Jair doS SaNToS BaHia (GErENTE) / 14,5 diáriaS / 
16/05/2021 a 30/05/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 654998
Portaria 2215/2021 Objetivo Realizar notificação de vacinas contra 
febre aftosa.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TU-
cUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 5911933/ daNiEllE criSTiNa 
SilVa corrEia (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 654898
Portaria 2214/2021 objetivo dar apoio na realização vacinação assisti-
do em seis propriedades rurais de maior risco sanitário para febre aftosa.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: NoVa TiMBoTEUa/
Pa destino: SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 55588830/ SoNia Maria 
BraNdao do carMo (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 19/05/2021 
a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 654896
Portaria 2213/2021 Objetivo Realizar fiscalização em comércios de pro-
dutos de usos veterinários, vistoriar dois estabelecimentos que requerem 
licença inicial. Justifico a solicitação devido as agrovilas estar distantes da 
sede do município 180 km, as péssimas condições de trafegabilidade das 
vias de acesso. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588436/ raiKa diaS da 
SilVa (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 654892
Portaria 2208/2021 Objetivo Realizar atividades de fiscalização de trân-
sito animal, vegetais seus produtos e subprodutos no município.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SalVa-
TErra/Pa Servidor: 54185735/ MESSiaS dE oliVEira fErrEira JUNior 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 24/05/2021 a 28/05/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 654861
Portaria 2209/2021 objetivo dar apoio durante a realização das va-
cinações assistidas e/ou fiscalizadas no município.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora 
do Pará /Pa Servidor: 55585935/ aNa claUdia dE SoUZa BEZErra 
(aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 18/05/2021 a 
21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 654866
Portaria 2210/2021 objetivo realizar as vacinações assistidas e/ou 
fiscalizadas no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: aUrora do Pará/Pa Servidor: 
55585935/ aNa claUdia dE SoUZa BEZErra (aGENTE dE dEfESa 
aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 25/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 654871
Portaria 2212/2021 objetivo realizar em conjunto com equipe local, 
ações de saneamento de foco de raiva dos Herbívoros em Santa Maria 
do Pará e São Miguel do Guamá, com vigilância epidemiológica, controle 
populacional de morcegos hematófagos e vacinação da área focal e peri-
foca.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caSTaNHal/
Pa destino: SaNTa Maria do Pará,SÃo MiGUEl do GUaMá /Pa Servidor: 
5897812/ raiMUNdo aPriGio MENdoNÇa SoUSa (TÉcNico aGrÍcola) 
/ 4,5 diáriaS / 17/05/2021 a 21/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 654884
Portaria 2211/2021 Objetivo Dar apoio em fiscalização em comércios 
de produtos de usos veterinários, vistoriarem dois estabelecimentos que 
requerem licença inicial. Justifico a solicitação devido às agrovilas estar 
distantes da sede do município 180 km, as péssimas condições de trafega-
bilidade das vias de acesso. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223522/ lEaNdro 
dE SoUSa E SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 
24/05/2021 a 28/05/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 654875

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 0247/2021 – 06.05.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
i – i N S T i T U i r, comissão Paritária nos termos da cláusula 26ª do 
acordo coletivo 2019/2020, com o objetivo de acompanhar e monitorar o 
processo de tramitação do PccSBV nas diversas esferas governamentais 
até a implantação, composta pelos empregados abaixo relacionados.

 loTaÇÃo rEPrESENTaNTE  

Jaira Maria da Silva Pimentel NrH/codES EMaTEr Presidente

Paulo augusto lobato da Silva aSdo EMaTEr Membro

rafaela rios alves leite aJUr EMaTEr Membro

rosângela Maria de lima Barros codES EMaTEr Membro

Cliff Puget Eulálio Esc. local S. francisco do Pará STafPa Membro

ozias Guedes de aquino NPE/coPEr STafPa Membro

raimundo Nonato da Silveira ribeiro NSE/coPEr STafPa Membro

laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE
Protocolo: 654947

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 004/2021
ParTES: PrEfEiTUra MUNiciPal dE TrairÃo
OBJETO: O presente Termo de Cooperação tem por finalidade a congrega-
ção de esforços para a implementação de ações do Programa de assistên-
cia Técnica e Extensão rural - ProaTEr, executado pela EMaTEr-Pará, no 
Estado do Pará, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento 
rural sustentável no município de Trairão – Pará. a EMaTEr-Pará desen-
volverá a ação observada às politicas e diretrizes dos Governos federal, 
Estadual e Municipal de comum acordo e participação da PrEfEiTUra, 
visando à melhoria das condições econômicas, ambientais e sociais de sua 
população rural.
ViGÊNcia: 14/04/2021 a 31/12/2023
foro: foro da comarca de Marituba-Pa
daTa da aSSiNaTUra: 14/04/2021
aSSiNaTUraS:
clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS
Presidente da EMaTEr-Pa
ValdiNEi JoSÉ fErrEira
Prefeito Municipal de Trairão-Pará

Protocolo: 655080

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro terMo de aPostiLaMeNto
Número: 10/2021
assinatura: 10/04/2021
Justificativa: O presente instrumento tem por finalidade a substituição do 
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – outros Serviços Pessoa Jurídica pelo 
ElEMENTo dE dESPESa: 339030 – Material de consumo
contrato de Prestação de Serviço; 018/2021
contratado: Empresa Matheus campos da costa
ordenador: laNa roBErTa rEiS doS SaNToS
Presidente da EMaTEr/Pará

Protocolo: 654972

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0177/2021 – 08.04.2021, publicada no doe Nº 
34.550 de 13.04.2021
d E S i G N a r, a contar de 01/03/2021 a 30/03/2021, o Extensionista 
rural ii rÔMUlo cEZar cardoSo dE JESUS- Matrícula nº 51855830/2, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Tailândia/Regional de 
Tocantins, em virtude do titular encontrar - se em gozo de licença Prêmio.

Protocolo: 654977
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.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 039/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEaSa/Pa abaixo 
relacionados no mês de JUNHo/2021.

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5898796/3 MarcoS dE oliVEira GUErrEiro 2020/2021 10/06/2021 a 09/07/2021
57228736/1 PaUlo aNdrÉ ValENTE PiNTo 2020/2021 14/06/2021 a 18/06/2021
57228738/1 rodriGo SiQUEira VilHENa 2020/2021 04/06/2021 a 03/07/2021

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 10 de Maio de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 655142

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato a Pedido de serVidor
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS
SErVidorES:
MaYara SoarES caMPoS
MaTrÍcUla: 5955003
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE MEio aMBiENTE-Engenharia ambiental
a coNTar dE 07/05/2021
carloS SÉrGio oliVEira da SilVa JÚNior
MaTrÍcUla: 5952135
fUNÇÃo: aSSiSTENTE dE iNforMáTica
a coNTar dE 11/05/2021
EMilY VaNESSa NaSciMENTo araÚJo
MaTrÍcUla: 5952141
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-Engenharia da com-
putação
a coNTar dE 11/05/2021
lEoNardo GUrJÃo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5927127
fUNÇÃo: TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica-ciência da computação
a coNTar dE 11/05/2021

Protocolo: 655227

.

.

errata
.

Portaria N° 00570/2021 GaB/seMas, publicada no doE n° 34.581 
de 12 de Maio de 2021. oNde se LÊ : Belém/Pa, 11 de Maio de 2021. 
Leia-se: Belém/Pa, 06 de Maio de 2021.

Protocolo: 655016
Portaria N° 00571/2021 GaB/seMas, publicada no doE n° 34.581 
de 12 de Maio de 2021. oNde se LÊ : Belém/Pa, 11 de Maio de 2021. 
Leia-se: Belém/Pa, 06 de Maio de 2021.

Protocolo: 655017

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 603/2021 - GaB/seMas 12 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica de renovação de lo, riaa e aumento de 
VPa, em indústrias madeireiras localizadas nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: São Miguel do Guamá/Pa, inhangapi/Pa, Benevides/Pa e Mari-
tuba/Pa
Período: 27/05 a 28/05/2021 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 5952149/1 - ricHard PiNHEiro rodriGUES - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)

- 57214682/1 - ciNTia liKa iNada TaKEHaNa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 654909
Portaria Nº 602/2021 - GaB/seMas 12 de Maio de 2021.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização em conjunto com a equipe da GEMI-
Na, em vistoria técnica em empresa no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa.
destino: ipixuna do Pará/Pa
Período: 10/05 a 14/05/2021– 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 57218623/2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5136857/1 - aNToNio carloS da SilVa NoBrE - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5875730/3 - lEoNardo fEliPH dE MoraES GoMES - (Motorista).
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 654926
Portaria Nº 537/2021 - GaB/seMas 30 de aBriL de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em Projeto de Supressão vegetal e visto-
ria de acompanhamento em processo no município de almeirim..
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e almeirim/Pa
Período: 17/05 a 21/05/2021– 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5908954/4 - faBricio da SilVa corrEa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5953139/1 - SHErlEM PaTricia dE SEiXaS fEliZardo - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 57230161/1 - ZiVaNildo coSTa fErrEira - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 651047
Portaria Nº 572/2021 - GaB/seMas 06 de Maio de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica de acompanhamento em projeto de Su-
pressão vegetal, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tomé-açu/Pa
Período: 17/05 a 21/05/2021 – 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 6403548/1 - lETicia BraGa GoMES - (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 57215630/1 - fErNaNda KEllY ValENTE da SilVa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 3178455/1 - fraNciSco dE aSSiS PErEira BarBoSa - (Técnico em 
Gestão de agropecuária)
- 5927761/2 - MicHEl doS SaNToS BoTElHo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 653014

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 178 de 11 de maio de 2021
rESolVE:
art.1º – Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos 
trabalhos da PorTaria Nº 026, de 11 de março de 2021, para apuração 
dos fatos apontados no Memorando nº 035/2021 – dGMUc-idEflor-Bio.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 655245

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 185 de 11 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/458907 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reunião institucional com os parceiros locais e apresentação 
do planejamento para 2021
origem: Santarém-Pa
destino:  Belterra-Pa
Período: 03 a 07/05/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
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Servidor:  Weden José Mota da Silva - 5958152 - Gerente
Peterson Silva de Sousa - 5953423 - Técnico em Gestão ambiental
carla regina Sousa Tavares - 57209466 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº 184 de 11 de maio de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/459002 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Objetivo: Realizar cadastro dos agricultores a serem beneficiados 
com ProSaf no município
origem: Santarém-Pa
destino: Mojuí dos campos-Pa
Período:  18 a 21/05/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: Weden José Mota da Silva - 5958152 - Gerente
Gizele luciana cabral ramos - 5957611 - Técnico em Gestão ambiental
carla regina Sousa Tavares - 57209466 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 183 de 11 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de aveiro (fordlândia)-Pa, de 10 a 14/05/2021:

Servidor objetivo

Weden Jose da Mota Silva, matrícula nº 5958152, cargo 
de Gerente.

realizar visitação aos agricultores, às suas propriedades, 
proceder com a Secretaria Municipal de agricultura o agen-
damento da mecanização como forma de retomar as ações 

inerentes a implantação do ProSaf.
Gizele luciana cabral ramos, matrícula nº 5957611, 

cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Paulo césar alves Gonçalves, matrícula nº 54187118, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/458967 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 182 de 11 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Senador José Porfírio-Pa, de 24 a 28/05/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Revitalização do viveiro e Produção de  mudas agroflorestais 
para a implantação de Saf’s.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/489620 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 181 de 11 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de anapú-Pa, de 10 a 14/05/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

Transferência e revitalização de viveiros e produção de mudas 
agroflorestais.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, cargo 
de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/490664 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 180 de 11 de maio de 2021
fundamento legal:  conforme processo nº 2021/387416 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo:  reunião de apresentação do ProSaf para Secretárias de agri-
cultura e Meio ambiente dos Municípios e visitas técnicas para diagnósticos 
nos assentamentos Municipais, Projetos casulos
origem: Marabá-Pa
destino: Sapucaia, rio Maria e ourilândia-Pa
Período: 10 a 12/05/2021 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: Keylah regina Borges - 5783631 - Gerente
Jefferson de Melo Campos - 5909053 - Técnico em Gestão Ambiental
Emmanuell carrolo Sobrinho - 57200772 - Técnico em Gestão de Meio am-
biente
Henrique almeida cardela - 5890355 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 179 de 11 de maio de 2021
fundamento legal: conforme processo nº 2021/490863 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo:  Visitar às áreas de plantio e entrega de insumos produtivos
origem: altamira-Pa
destino:  Uruará e Placas-Pa
Período: 10 a 14/05/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 156 de 11 de maio de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Baião e Mocajuba-Pa, de 19 a 21/05/2021:

Servidor objetivo
Gabriel almeida Silva, matrícula  nº 5947771, cargo 

de Gerente. realizar atividade de cadastramento de agricultores familiares, 
os quais serão  beneficiários do Projeto PROSAF.laura dias dos Santos, matrícula  nº 5800153, cargo 

de Gerente.
fabio fonseca filgueira, matrícula nº 5950032, cargo 

de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em 

atividade institucional.

ii - conceder 2,5 (duas e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/264419 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 655236

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 600/2021-crH/saGa  
Belém, 10 de maio de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado de 
Segurança Publica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: o art. 81 da lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre 
o regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da administração 
direta, das autarquias e das fundações Públicas do Estado do Pará.
coNSidEraNdo: o atestado médico
rESolVE: conceder 14(quatorze) dias de licença Saúde à servidora VEra 
lUcia alBUQUErQUE aMaral, Mf nº 51855572, Gerente de Padronização 
de Telecomunicações, no período de 05/05/2021 a, 18/05/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 654929

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 030/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta da Senhora ZENEidE SaNcHES PUrEZa, mestre, inscrita no cPf 
sob o nº 395.075.562-49, rG nº 1989789, PiS/Pasep nº 1.704.737.561-
7, residente e domiciliado à avenida Senador lemos, nº 2290, apto 202 
Bairro Telégrafo, Belém/Pará, cujo objeto é a contratação da prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados para execução de ativi-
dades educacionais como professora da disciplina Tecnologias Educacio-
nais e Práticas Pedagógicas, no curso de especialização em docência do 
Ensino Superior em Segurança Pública, a ser realizado no periodo de 
14/06/2021 a 18/06/2021, e terá carga horaria de 30 horas/aula, cujo 
valor global é r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), incluídos todos 
os valores relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resolu-
ção 148/2015, 149/2015, 347/2020, 355/2020 - coNSUP. Programação 
orçamentária: Programação: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos 
agentes de Segurança Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 11 de maio de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 655035
terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 029/2021 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. alaN 
ailToN da SilVa GUiMarÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade n° 12863, cPf n° 489.879.132-87, residente e domiciliado nes-
ta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, rESolVE reconhecer a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no artigo 25, caput, da lei 
8.666/93 e na recomendação nº 01/2017 GGcS/MPc/Pa para contratação 
direta do Senhor lENo Márcio BarroS do carMo, mestre, inscrito no 
cPf sob o nº 766.799.936-87, rG nº 20125, PiS/PaSEP nº 1.704.899.818-
9, residente e domiciliado à rua rodolfo chermont, n.º 236, Bairro Ma-
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rambaia, Belém/Pará, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados para execução de atividades educa-
cionais como professor da disciplina didática e Metodologia de Ensino Su-
perior, no curso de especialização em docência do Ensino Superior em Se-
gurança Pública, a ser realizado no periodo de 14/06/2021 a 18/06/2021, 
e terá carga horaria de 30 horas/aula, cujo valor global é r$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais), incluídos todos os valores relativos à pres-
tação de serviços e tributos, conforme resolução 148/2015, 149/2015, 
347/2020, 355/2020 - coNSUP. Programação orçamentária: Programa-
ção: 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; fonte: 0101; Naturezas: 339036 e 339047.
Belém/Pa, 11 de maio de 2021.
alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 655024

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 029/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 029/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém-Pa, 12 de maio de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 655026
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 030/2021-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 030/2021–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma legal.
Belém-Pa, 12 de maio de 2021.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 655040

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021-seGUP/Pa
a Pregoeira da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa So-
cial, no uso de suas atribuições legais resolve adJUdicar o objeto 
do Pregão Eletrônico nº. 04/2021- SEGUP/Pa - Processo administrati-
vo nº 2021/218056, cujo objeto a aquisição de ViaTUra aUTo BUSca 
E SalVaMENTo lEVE (aBSl) para atender as demandas do 3º GBM do 
corpo de Bombeiros Militar do Pará, com recurso oriundo do convênio nº 
907362/2020 firmados entre a SEGUP/PA e SENASP- MJ, conforme edital e 
seus anexos, pelo critério de menor preço por item, a empresa abaixo:
TriEl-HT iNdUSTrial E ParTiciPacoES S/a - cNPJ nº 89.422.042/0001-24
Valor Total: r$ 468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais)
Belém,  10 de maio de 2021.
luciana cunha da Silva
Pregoeira designada-SEGUP/Pa

Protocolo: 655235

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 611/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 01.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): roNaldo HENriQUE MoraES BENiGNo, Mf: 5931420-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 612/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 01.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caNiZo PErEira, Mf: 54197238-1
arTHUr cEZar aNaiSSi dE MoraES, Mf: 54196044
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 613/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio no abastecimento da aeronave Pr-ScG “Guardião 
02”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraPaNiM/Pa
PErÍodo: 30.04.2021

QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): SGT PM alEXaNdrE oliVEira dE liMa, Mf: 5701856-1
iZaiaS MacHado doS SaNToS, Mf: 5578000-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 615/2021–saGa
oBJETiVo: á serviço da SEGUP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MocaJUBa/Pa
PErÍodo: 08 à 09.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf 5579376-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 616/2021–saGa
oBJETiVo: para diligência Policial.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PorTEl/Pa
PErÍodo: 01 à 05.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS:4 ½ (quatro e meia)
SErVidor(ES): arTHUr do roSário BraGa, Mf :57221105
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 617/2021–saGa
oBJETiVo: para ações de combate ao coVid-19.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MacaPá/Pa
PErÍodo: 01.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): SGT PM MaNoEl doMiNGoS da SilVa PaMPHYlio, Mf: 
5793297-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 618/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraPaNiM/Pa
PErÍodo: 30.04 à 01.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor(ES): TEN cEl PM GEorGE aUad carValHo JÚNior, Mf: 
5774012-1
MaJ BM clEdSoN dE SoUSa oliVEira Mf: 54185292-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 619/2021–saGa
oBJETiVo: para apoio aos Servidores da casa Militar.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S):  caSTaNHal, SaNTo aNTÔNio do TaUá E cUrUÇa/Pa
PErÍodo: 26.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): WaNdo diaS MiraNda, Mf: 8014251-2
EdU roSa oliVEira SilVa, Mf: 57175314
aldENir NoNaTo da SilVa fraNco, Mf: 5834961
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 620/2021–saGa
oBJETiVo: para participar da inauguração da delegacia.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTa crUZ do arari/Pa
PErÍodo: 14 à 15.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): doriVal MaGalHÃES dE SoUZa, Mf: 56154
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 621/2021–saGa
oBJETiVo: para levantamento e conferência de materiais de convênios
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): alMEriM, alENQUEr, ÓBidoS E oriXiMiNá /Pa
PErÍodo: 18.05 à 07.06.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 20 ½ (vinte e meia)
SErVidor(ES): GilVaNa rEiS da crUZ, Mf: 5107580
aNToNio carloS BarroSo daNTaS, Mf: 56120
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES
Portaria Nº 623/2021–saGa
oBJETiVo: á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- 
SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM:BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViGia /Pa
PErÍodo: 26 à 28.05.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pou-
sada
SErVidor(ES): cB PM GiSElY liMa SilVa, Mf: 57231915-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES

Protocolo: 655130
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Portaria Nº 614/2021 –saGa
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo a PorTaria Nº 424/2021-SaGa de 
08.04.2021,, ao servidor abaixo mencionado, em virtude ter permaneci-
do no Município  SANTARÉM/PA,” B”, no Programa “Segurança por Todo o 
Pará.”
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-
SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S):SaNTarÉM/Pa
PErÍodo:16 à 17.04.2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação e 01(uma) de pou-
sada
SErVidor (ES): caP BM rodriGo MarTiNS do ValE, Mf:57216356-1
ordENador: alaN ailToN da SilVa GUiMarÃES.

Protocolo: 655138

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 067/2021 – ccc: NoMEia 
o caP QoPM 35244 diEGo SaNToS WaNZEllEr, em substituição ao MaJ 
QOPM 25123 CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, como fiscal do Contrato 
nº 674/2018 – PMPa, e NoMEar o SUB TEN PM rr rG 19388 carloS aU-
GUSTo NoGUEira oliVEira em substituição ao cB PM rG 38756 diEGo 
DA SILVA CRISPIM como fiscal interino do referido contrato celebrado entre 
a PMPa e a Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Esta-
do do Pará – ProdEPa.; registre-se, publique-se; Belém/Pa, 12 de maio 
de 2021; –JoMirES rEBElo PirES– TEN cEl QoPM rG 26318. Subdiretor 
de apoio logístico da PMPa.

Protocolo: 655197
Portaria de Falecimento nº 054/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 3º SGT PM 
rr rG 13681 JoSÉ lUiZ aMaral, faleceu na cidade de Soure/Pa, na data 
02 de março de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito n° 066829 01 
55 2021 4 00002 172 0000372 02, expedida pelo registro civil das Pesso-
as Naturais, no dia 03 de março de 2021, apresentada e arquivada no cVP,
rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 3º SGT PM rr rG 13681 JoSÉ 
lUiZ aMaral, em virtude do seu falecimento na data 02 de março de 
2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 02 de março de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 654925
Portaria de Falecimento nº 055/2021 – cVP/4
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício de 
suas atribuições previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar 
Estadual nº 093 de 14 de janeiro de 2014; considerando que o 2º SGT PM 
rEf rG 5447 claUdioNor PErEira fErrEira, faleceu na cidade de Be-
lém/Pa, na data 15 de abril de 2021, conforme cópia da certidão de Óbito 
n° 066852 01 55 2021 4 00054 006 0052486 21, expedida pelo registro 
civil das Pessoas Naturais, no dia 16 de abril de 2021, apresentada e ar-
quivada no cVP, rESolVE:
art. 1º. EXclUir do Quadro de Veteranos o 2º SGT PM rEf rG 5447 
claUdioNor PErEira fErrEira, em virtude do seu falecimento na data 
15 de abril de 2021;
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 15 de abril de 2021 e revoga as disposições 
em contrário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
comandante Geral da PMPa

Protocolo: 654928
Portaria Nº 1387/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8°, inciso Viii, da lei complementar Esta-
dual nº 053/2006, e considerando o Memorando nº 208/2021-corcPr iX, 
de 07 de maio de 2021, que anexa a certidão de Trânsito em Julgado 
Administrativo, em que o Corregedor Geral da PMPA, certifica que a de-
cisão Administrativa do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
nº 003/2017-corcPr iX, transitou em julgado na administração pública 
militar em 19 de julho de 2018, conforme publicação no aditamento ao 
Boletim Geral nº 129, de 19 de julho de 2019, na qual indica a punição de 
licenciamento a Bem da disciplina do cB PM rG 35116 JoNaN UrUBaTaN 
oliVEira PiNHEiro. considerando que o recurso administrativo disci-
plinar de reconsideração de ato, interposto pelo militar supracitado, foi 

indeferido, em virtude da sua intempestividade, nos termos do artigo 142, 
inciso iii, do cEdPM, não atendendo portanto, o que estabelece o artigo 
144, § 2º, da mesma lei. Mantendo a decisão administrativa que puniu o 
recorrente com licenciamento a Bem da disciplina (PaE Nº 2021/488607);
rESolVE:
art. 1º licENciar a BEM da diSciPliNa da Polícia Militar do Pará, o cB 
PM rG 35116 JoNaN UrUBaTaN oliVEira PiNHEiro, matrícula funcional 
nº 571995571, por decisão administrativa referente ao PadS de PorTaria 
Nº 003/2017-corcPr iX.
art. 2º EXclUir da folha de pagamento o cB PM rG 35116 JoNaN UrU-
BaTaN oliVEira PiNHEiro, providencie o departamento Geral de Pessoal 
da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante do 20º BPM/cPc i, que conforme o 
estabelecido no artigo nº 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, 
publicado no aditamento ao BG Nº 078 – de 24 de abril de 2019, revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tome as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante do 20º BPM/cPc i, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 12 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 654919
Portaria N° 1402/2021 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no exercício da 
atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual 
nº 053/2006, e considerando o ofício/Memorando nº 20210075067533, 
de 06 de maio de 2021, da Vara Única de Justiça Militar do Estado do Pará, 
que anexa a decisão Judicial proferida pelo Exmº Sr. lucas do carmo de 
Jesus – Juíz de direito Titular da Justiça Militar do Estado do Pará, nos 
autos da ação declaratória de Nulidade de ato administrativo com pedido 
de Tutela de Urgência, processo nº 0002487-60.2020.8.14.0200, ajuizada 
por raUl coSTa aZEVEdo NETo em face do Estado do Pará. No feito, foi 
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que o Autor seja 
reintegrado ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, na condição 
funcional que se encontrava quando foi licenciado a Bem da disciplina, 
com todos os efeitos, em especial o financeiro, a contar da data em que foi 
proferida a referida decisão judicial (PaE Nº 2021/483031);
rESolVE:
art. 1º rEiNTEGrar na Polícia Militar do Pará, o al of PM rG 36324 raUl 
coSTa aZEVEdo NETo, matrícula funcional nº 572156682, em decorrên-
cia de decisão judicial, processo n° 0002487-60.2020.8.14.0200.
art. 2º claSSificar o al of PM rG 36324 raUl coSTa aZEVEdo NETo, 
no departamento Geral de Educação e cultura da PMPa (icoaraci).
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 06 de maio de 2021.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa,12 de maio de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 654921

.

.

errata
.

errata de aviso de edital, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 
34.581 do dia 12 de maio de 2021, pag. 046; onde se lê: Pregão Eletrôni-
co SrP nº 018/2021 – cPl/PMPa. Leia-se Pregão Eletrônico nº 018/2021 
– cPl/PMPa.

Protocolo: 655004
errata da Portaria Nº 735/21/di/dF, contida no doE nº 34.581 do 
dia 12/05/2021; onde Lê-se: PorTaria Nº 735/21/di/df – objetivo: 
a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém/Pa; destino: Paragominas/Pa; Período: 13 a 15/05/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT 
PM Nélio oliveira dos Santos; cPf: 452.107.992-04; Valor: r$ 659,40. 
PM ; cPf: ; Valor: r$ . ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Leia-se: PorTaria Nº 733/21/di/df – objetivo: a serviço da 
PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/
Pa; destino: Paragominas/Pa; Período: 13 a 15/05/2021; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: SGT PM Nélio oli-
veira dos Santos; cPf: 452.107.992-04; Valor: r$ 659,40. ordenador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra;

Protocolo: 654931

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 056/2021 
– ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
056/2021 - ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa J M foNSEca 
lTda, cujo objeto é a “aquisição de EPi, álcool em gel 70% antisséptico, 
álcool líquido 70% antisséptico, borrifador e máscaras de proteção”;onde 
se lê:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 26/8277- aSSiS-
TÊNcia aoS aGENTES dE SEGUraNÇaPÚBlica;NaTUrEZa da dESPESa: 
3.3.90.30- MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTErNo: 1050008277c;-
foNTE dE rEcUrSo: 0101 (rEcUrSo ordiNária);



 diário oficial Nº 34.582  39 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

Leia-se:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 26/2783;NaTU-
rEZa da dESPESa: 3.3.90.30- MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTEr-
No: 7691- coVid-Pa;foNTE dE rEcUrSo: 0301.008417;Belém/Pa, 11 
de Maio de 2021;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior– cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa

Protocolo: 654937
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 057/2021 
– ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
057/2021- ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa SP odoNTo 
diSTriBUidora, cujo objeto é a “aquisição de EPi, álcool em gel 70% 
antisséptico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador e máscaras de 
proteção”;onde se lê:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 
26/8277- aSSiSTÊNcia aoS aGENTES dE SEGUraNÇa PÚBlica;NaTU-
rEZa da dESPESa: 3.3.90.30- MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTErNo: 
1050008277c;foNTE dE rEcUrSo: 0101 (rEcUrSo ordiNária);Leia-
se:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 26/2783;NaTUrE-
Za da dESPESa: 3.3.90.30- MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTErNo: 
7691- coVid-Pa;foNTE dE rEcUrSo: 0301.008417;Belém/Pa, 11 de 
Maio de 2021;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa

Protocolo: 654943
2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 058/2021 
– ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
058/2021- ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa fErNaNdo 
UNiforME EirEli-EPP, cujo objeto é a “aquisição de EPi, álcool em gel 
70% antisséptico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador e máscaras 
de proteção.”;onde se lê:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 
26/8277- aSSiSTÊNcia aoS aGENTES dE SEGUraNÇa PÚBlica;NaTUrE-
Za da dESPESa:3.3.90.30-MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTErNo:-
1050008277c;foNTE dE rEcUrSo: 0101 (rEcUrSo ordiNária);Leia-
se:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 26/2783;NaTUrEZa 
da dESPESa: 3.3.90.30- MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTErNo: 
7691- coVid-Pa;foNTE dE rEcUrSo: 0301.008417;Belém/Pa, 11 de 
Maio de 2021.;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 654956
2º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 055/2021 
– ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
055/2021- ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa PrEMiUM SEr-
ViÇoS E coMÉrcio-lTda, cujo objeto é a “aquisição de EPi, álcool em gel 
70% antisséptico, álcool líquido 70% antisséptico, borrifador e máscaras 
de proteção.”;onde se lê:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 
26/8277- aSSiSTÊNcia aoS aGENTES dE SEGUraNÇa PÚBlica;NaTUrE-
Za da dESPESa: 3.3.90.30-MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTErNo:-
1050008277c;foNTE dE rEcUrSo: 0101 (rEcUrSo ordiNária);Leia-
se:ProGraMa:1502- SEGUraNÇa PÚBlica;aÇÃo: 26/2783;NaTUrEZa 
da dESPESa: 3.3.90.30- MaTErial dE coNSUMo;PlaNo iNTErNo: 
7691- coVid-Pa;foNTE dE rEcUrSo: 0301.008417;Belém/Pa, 11 de 
Maio de 2021;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 654958

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 03/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV/SUPErViSÃo ii); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Mocajuba-Pa; Período: 31/12/20 a 15/01/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: caP PM diego 
lima Brasil; cPf: 939.807.952-68; Valor: r$ 4.352,10. SGT PM Eduardo 
augusto Brito Santos; cPf: 476.626.702-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
reginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM dayse ferreira dias; cPf: 900.093.712-49; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 04/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV/SUPErViSÃo iii); 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 31/12/20 a 15/01/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN PM luis Paulo 
farias ferreira; cPf: 950.367.762-91; Valor: r$ 4.233,30. SGT PM Paulo 
da rosa celso de farias; cPf: 299.192.402-06; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
cristian Pantoja de loureiro; cPf: 608.517.322-91; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM anderson de Mendonça cordovil; cPf: 794.382.962-04; Valor: r$ 
3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 09/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Pe-
ríodo: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM flávio Gama ribeiro Neves; cPf: 
376.222.182-00; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marinaldo Miranda da cruz; 
cPf: 381.751.262-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Jurandir Pereira da Silva 
Neto; CPF: 779.708.612-53; Valor: R$ 3.956,40. CB PM Jefferson Batista 
de almeida; cPf: 991.064.502-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Marcelo 
Ugarter de almeida; cPf: 864.913.932-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-34; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 10/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; 
Período: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM andré luis rodrigues da costa; cPf: 
431.379.542-15; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM charles Palheta da Silva; 
cPf: 381.524.362-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Milton cézar da Silva; 
cPf: 664.797.972-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Sávio Jesus de Sousa 
Maués; cPf: 010.558.072-41; Valor: r$ 3.798,00. cB PM cleison antonio 
de oliveira da Silva; cPf: 704.307.482-72; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM 
adolfo Macedo da Silva Neto; cPf: 012.913.552-60; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 13/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Período: 
31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGT PM carlos roberto rodrigues carneiro; cPf: 
451.913.282-72; Valor: r$ 3.956,40. cB PM adercio lima rabelo ; cPf: 
001.251.292-38; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Josue Soares Torres da Silva 
Junior; cPf: 914.479.172-00; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Elton charles 
Barros dias; cPf: 787.165.002-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Joaquim 
alves de oliveira Neto; cPf: 602.278.502-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM 
aércio lima rabelo; cPf: 001.251.172-21; Valor: r$ r$ 3.798,00. ordE-
Nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 15/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Perí-
odo: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM cristiane do Socorro coelho Queiroz; 
cPf: 429.385.032-53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Elden de Souza amaral; 
cPf: 985.480.342-20; Valor: r$ 3.798,00 . cB PM arthur Souza de castro; 
cPf: 006.360.522-81; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Hilton chaves Martins; 
cPf:004.554.632-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM roniele alves de Souza; 
cPf: 795.723.082-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Keidison da costa San-
tos; cPf: 732.424.382-72; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 16/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: abaetetuba-Pa; destino: Tailândia-Pa; Pe-
ríodo: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Nonato oliveira da Silva ; 
cPf: 397.039.752-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM alvaro rubson de lima 
Braga; cPf: 428.977.772-49; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Petronio castro 
de araujo filho; cPf: 562.960.452-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Walde-
mar franco de castro Junior; cPf: 789.133.302-53; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Jose Helton Mendes da Silva; cPf: 081.267.134-10; Valor: r$ 
3.798,00; cB altamir Miguel amaro Morais; cPf: 896.246.022-04; Valor 
r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 18/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; Perí-
odo: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Silvio fernando ferraz dos Santos; 
cPf:354.063.802-49; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Gillard Silva ferreira; 
cPf:264.918.182-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Teodoro Junior Silva de 
Souza; cPf:577.864.292-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM ronnyel de Sousa 
Matos; cPf:014.078.453-57; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Michel Souza da 
Silva; cPf:522.779.762-53; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thiago de araújo 
dantas; cPf: 935.068.482-91; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 20/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; 
Período: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Emerson luiz Nazaré da Gama; 
cPf: 379.643.722-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM José domingos Pimen-
ta Viana; cPf: 468.409.072-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Thércio Júnior 
Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Wilson 
da fonseca Barros; cPf: 680.883.022-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Pe-
dro Paulo Santos da luz; cPf: 953.448.372-91; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM 
Marcelo Santos da luz filho; cPf: 019.584.352-52; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 22/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (1ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fundamento legal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; 
Período: 31/12 a 15/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos Sidney Souza; cPf: 
283.342.642-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM João Max Souza de Silva; 
cPf: 331.229.702-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM rinaldo ferreira da 
Silva; cPf: 425.448.152-72; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcio cley dos 
Santos Guimarães; cPf: 630.466.952-68; Valor: r$ 3.956,40. cB PM cle-
byson John Borges Pinheiro; cPf: 961.448.312-15; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM danilo Max Moraes da Silva; cPf: 016.993.782-82; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 27/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV/SUPErViSÃo i); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; Quantidade de 
diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM armando 
Jofre Souza de lima; cPf: 712.064.692-34; Valor: r$ 4.747,80. TEN PM 
diogo costa dos Santos; cPf: 919.059.312-04; Valor: r$ 4.233.60 cB PM 
rosileno Pantoja da Silva; cPf: 679.369.202-00; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM rafael fernandes caxias; cPf: 799.007.982-87; Valor: r$ 3,798.00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 34/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; 
Período: 15 a 30/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SUB TEN PM lenilson rodrigues de araújo; cPf: 
488.811.712-87; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Márcio augusto araújo dos 
Santos; cPf: 4102.84.492-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Simplicio de 
Sousa amorim; cPf: 443.614.242-68; Valor: r$ 3.956,40 . cB PM Herivel-
ton Tamerson Pereira cardoso; cPf: 984.795.802-59; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM fabio alexandre lima Pereira; cPf: 957.444.442-20; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM luciano Barros da Silva; cPf: 511.184.242-04; Valor: r$ 
3.798,00.ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 37/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-
Pa; Período: 15 a 30/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidorea: SGT PM carlos augusto Teixeira Moura; cPf: 
564.247.872-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Edvan ribeiro Gomes; cPf: 
781.305.492-04 ; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Higor antônio ramos corrêa; 
cPf: 526.776.212-15 ; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Pablo ricardo Silva cali-
xto ; cPf: 013.649.722-55 ; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Wellington Pereira 
Barros; cPf: 823.897.052-00; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Everton carlos 
Naiff Botelho; CPF: 746.845.742-53; Valor: R$ 3.798,00. ORDENADOR: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 38/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tailândia-Pa; 
Período: 15 a 30/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Eliezer de araújo Silva; cPf: 
307.642.112-34; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Paulo de araújo Silva; cPf: 
251.398.192-87; Valor: r$ 3.956,40. cB PM carlos castilho de alencar; 
cPf: 617.568.062-68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM João Henrique Siqueira 
Seabra; cPf: 999.465.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM cleberson Mi-
randa cardoso; cPf: 792.599.442-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Marco 
Jhonas Braga Monteiro; cPf: 980.434.552-87; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 100/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: cametá-Pa; Perío-
do: 15 a 30/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidores: SGT PM Manoel francisco freitas de oliveira; cPf: 
351.991.562-68; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM douglas Nazareno Santos de 
oliveira; cPf: 129.472.938-19; Valor: r$ 3.956,40. cB PM carlos Williams 
rendeiro lima; cPf: 685.750.762-72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thiago 
Miranda Marinho; cPf: 852.422.922-53 ; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Bruno 
dias Goes; cPf: 015.581.442-77; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Hury augus-
to cruz Maciel; cPf: 016.574.032-97; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 101/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ªQUiNZ-JaNEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antonio do 
Tauá-Pa; Período: 15 a 30/01/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Edilson Bezerra da 
Silva Junior ; cPf: 302.300.712-87; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM indio-
nilson andré de Jesus Melo; cPf: 634.070.602-97; Valor: r$ 2.611,20. 
cB PM Murilo alberto dos Santos lira; cPf: 516.971.902-78; Valor: r$ 
2.571,60. cB PM Natalino de oliveira Vilhena; cPf: 100.714.597-82; Va-
lor: r$ 2.571,60. cB PM felipe carvalho Trindade; cPf: 012.558.012-63; 
Valor: r$ 2.571,60. cB PM Marcelo Matias de Jesus; cPf: 775.684.272-
34; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 67/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pa-
rá-Pa; Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM adilson Simeão dos 
Santos chagas; cPf: 237.800.702-78; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM luís 
cristovão farias de Souza; cPf: 293.986.222-20; Valor: r$ 3.956,40. 
cB PM Nataliano de oliveira Vilhena ; cPf: 100.714.597-82; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM charliston Eduardo dos Santos lima ; cPf: 883.852.642-
72; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Helder Valdelir de oliveira Santos; cPf: 
630.404.762-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM francisco Parente Pinto filho; 
cPf: 676.426.242-04; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aU-
GUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Portaria Nº 72/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-Pa; 
Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Edivan charles Barros dias; cPf: 
617.325.912-53; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM Marcos cristiano de Moura 
ferreira; cPf: 584.046.862-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cristiane do 
Socorro coelho Queiroz; cPf: 429.385.032-53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM 
cleberson Miranda cardoso; cPf: 792.599.442-87; Valor: r$ 3.798,00. cB 
PM leandro de Sousa Santos; cPf: 857.253.232-34; Valor: r$ 3.798,00. 
cB PM Madson douglas de Brito oliveira; cPf: 835.452.712-34; Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra 
; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 74/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-
Pa; Período: 30/01 a 14/02/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Valter Pereira lobato; cPf: 
411.262.462-04; Valor: r$ 3.956,40. cB PM robson rocha da Silva ; cPf: 
787.500.752-68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM roberto Sherlock Moraes da 
Silva; cPf: 660.460.412-87; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Silvio reis da 
Silva; cPf: 642.542.752-34; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Waldemar franco 
de castro Junior; cPf: 789.133.302-53; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Wa-
shington damasceno da Silva ; cPf: 852.259.752-91; Valor: r$ 3.798,00. 
ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra ; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 110/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; Pe-
ríodo: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidor: SGT PM andré levy da Silva; cPf: 496.275.112-
34; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Edivaldo Pinheiro de oliveira; cPf: 
375.307.802-63; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Tarcisio Meira de Paiva ; 
cPf: 431.528.212-04; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Emanuel de Souza ca-
bral Júnior; cPf: 449.038.042-91; Valor: r$ 2.611,20. SGT PM Eliezer dos 
Santos anselmo Junior; cPf: 611.202.602-30; Valor: r$ 2.611,20. cB PM 
daniel felipe Portal lopes ; cPf: 017.639.752-31; Valor: r$ 2.571,60. or-
dENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para pres-
tação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 123/21/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-MarÇoo/21-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Pe-
ríodo: 01 a 16/03/2021; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de 
pousada; Servidor: SGT PM Edivan charles Barros dias; cPf: 617.325.912-
53; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Sérgio cardoso de Souza Pereira; cPf: 
846.464.972-04; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Madson damasceno da Silva; 
cPf: 854.529.122-15 ; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: MarcElo ro-
Nald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.
Portaria Nº 136/21/di/dF 34.554 de 16/04/2020;– objetivo: 
Policiamento e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); fUN-
daMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: cametá-Pa; Período: 16 a 31/03/2021; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Maria Moraes da 
Silva Júnior; cPf:333.876.562-20;Valor: r$3.956,40. cB PM rafael ferna-
des caxias; cPf:799.007.982-87; Valor: r$ 799.007.982-87. cB PM Jona-
tas alves Silva ; cPf:012.898.892-44; Valor: r$3.798,00. cB PM robson 
rocha da Silva; cPf:787.500.752-68; Valor: r$ 3.798,00. cB PM rober-
to Sherlock Moraes da Silva; cPf: 660.460.412-87; Valor: r$ 3.798,00. 
Sd PM Washington damasceno da Silva ; cPf:852.259.752-91; Valor: r$ 
3.798,00 ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 139/21/di/dF 34.554 de 16/04/2020;– objeti-
vo: Policiamento e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-MarÇo/21-BPrV); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: ourilândia do Norte-Pa; Período: 16 a 31/03/2021; Quan-
tidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT 
PM edivan charles Barros dias; cPf:617.325.912-53;Valor: r$3.956,40. 
SGT PM cristiane do Socorro coelho Queiroz; cPf:429.385.032; Valor: r$ 
3.956,40. cB PM cleberson Miranda cardoso; cPf:792.599.442-87; Valor: 
r$3.798,00. cB PM Madson douglas de Brito; cPf:835.452.712-34; Va-
lor: r$ 3.798,00. cB PM Elton charles Barros dias; cPf:878.165.002-53; 
Valor: r$ 3.798,00. cB PM leandro de Sousa santos; cPf:857.253.232-
34; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 166/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-aBril/21-BPrV/ SUPErViSÃo iii); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 15 a 30/04/2021; Quantidade de di-
árias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: caP PM diego lima 
Brasil cPf: 939.807.952-68 ; Valor: r$ 4.352,10. cB PM ronny Ewerton 
Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20; Valor: r$ 3.798,00 cB PM Thiago 
cleberson da Silva; cPf: 867.573.002-06; Valor: r$ 3.798,10. cB PM re-
ginaldo Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; Valor: r$ 3.798,00. ordE-
Nador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.



 diário oficial Nº 34.582  41 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

Portaria Nº 167/21/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (2ªQUiNZ-aBril/21-BPrV/ SUPErViSÃo iii); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-
Pa; destino: Jacundá-Pa; Período: 15 a 30/04/2021; Quantidade de diá-
rias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: MaJ PM armando 
Jofre Souza de lima cPf: 712.064.692-34 ; Valor: r$ 4,474,80. TEN PM 
adão Marcos Espirito Santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; Valor: r$ 
4,233,30. cB PM rafel fernandes caxias; cPf: 799.007.982-87; Valor: r$ 
3.798,00. cB PM ronald Tavares Pantoja; cPf:787.2460.002-53. Valor: 
r$ 3.798,00. ordENador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 218/21/di/dF – objetivo: curso de Habilitação para con-
dução de embarcações; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Vigia/Pa; destino: Belém/Pa; Período: 03 a 10/02/2021; Quanti-
dade de diárias: 08 de alimentação e 08 pousada; Servidores: cB PM Hell-
gto José almeida de oliveira; cPf: 904.917.182-68; Valor: r$ 2.025,60. 
Sd PM felipe crislan Monteiro ferreira; cPf: 035.990.932-96; Valor: r$ 
2.025,60; Sd PM Mateus de Miranda roqueta. cPf: 027.963.132-47; Va-
lor: r$ 2.025,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 465/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves/Pa; destino: 
São Sebastião da Boa Vista/Pa; Período: 02 a 04/02/2021; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 02 pousada; Servidores: SGT PM félix da 
Silva lima; cPf: 148.380.442-91; Valor: r$ 659,40. cB PM Hugo leandro 
loureiro corrêa; cPf: 934.408.712-15; Valor: r$ 633,00. ordenador: ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 655200

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
cotaÇÃo eLetrÔNica N° 002/20221 – cPL/FasPMPa
o fundo de assistência Social da Polícia Militar do Pará – faSPMPa, através 
de seu pregoeiro, comunica que promoverá licitação, na modalidade cota-
ção Eletrônica, do tipo MENor PrEÇo GloBal, conforme abaixo:
objeto: o objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais van-
tajosa para a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para aQUi-
SiÇÃo E iNSTalaÇÕES dE cÂMEraS, SENSorES, SirENE, MÃo dE oBra 
Para EXEcUÇÃo do SErViÇo dE MoNiToraMENTo ElETrÔNico dE 
alarME E cfTV Para acESSo rEMoTo Por ParTE da farMacESo E 
FARDACESO - FASPMPA”, conforme exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos.
data de abertura: 14/05/2021
Horario da Abertura: 10h00m (horário oficial de Brasilia-DF)
Fechamento: 14h00m (horário oficial de Brasilia-DF)
Endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.
gov.br
Maiores informações: (091) 3344-2070
Belém, 12 de abril de 2021.
MoiSES coSTa da coNcEiÇÃo - cEl PM rG 18338
diretor do faSPM

Protocolo: 654993

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 008/2021 – GaF/sUP.FUNdo, de 11 de maio de 2021
Nome do Servidor / rG / cargo do Servidor / Mf / cPf
WilliaM SaMUEl SilVa dE caSTro / rG: 39647
cB PM/rr / Mf: 4219976/1 / cPf: 911.129.902-91
fonte: 0350 (recurso Próprio - SUPEráViT) / Natureza da despesa: 
33.90.39
Valor: r$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Prazos: aplicação: 60 dias / Prestação de contas: 15 dias
ordenador: lÍSio EdUardo caPEla HErMES – cEl QoSPM
diretor do fUNSaU

Protocolo: 654879

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 064/diÁria/cedec, de 10 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: caP QoBM clEBSoN lUiZ coSTa 
da SilVa E cB QBM JardSoN araÚJo da SilVa; cB QBM EVErSoN diaS 
rEBElo E cB QBM BrUNo caBral SilVa, 02 (duas) diárias de alimen-
tação e 1 (uma) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 1.574,61 (UM Mil, QUiNHENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E 
SESSENTa E UM cENTaVoS), por terem seguido viagem para os municípios 
de Trairão-Pa e aveiro-Pa (respectivamente), na região de integração do 
Tapajós, com diárias do grupo B, no período de 19 a 20 de abril de 2021, a 
serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 655034
Portaria Nº. 065/diÁria/cedec, de 10 de Maio de 2021.
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 039 de 26 de 
Janeiro de 2021 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.473 
de 28 de Janeiro de 2021.
rESolVE:
art. 1º – conceder diárias aos militares: ST QBM alcir MarTiNS dE aN-
dradE E Sd QBM ricK PErEira doS rEiS, 04 (quatro) diárias de alimen-
tação e 03 (três) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$ 1.809,36 (UM Mil, oiTocENToS E NoVE rEaiS E TriNTa E SEiS 
cENTaVoS), por terem seguido viagem para o município de curuá-Pa, na 
região de integração Baixo amazonas, com diárias do grupo B, no período 
de 29 de abril a 02 de maio de 2021, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiNaldo PiNHEiro doS SaNToS – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 655041

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 15/2021-acadePoL
Marituba-Pa, quarta-feira, 12 de maio de 2021
a diretora da academia de Polícia civil do Pará – acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
coNSidEraNdo os concursos Públicos c-149/2009-SEad PcPa, 
c–202/2016-SEad/PcPa, c–203/2016- SEad/PcPa para o provimento de 
vagas ao cargo de delegado, Escrivão e investigador de Polícia civil, bem 
como, o que dispõe o art. 45, do regimento interno da acadEPol;
coNSidEraNdo decisões judiciais, atinentes as quais concedem tutela 
antecipada para dar prosseguimento à segunda fase aos candidatos sub 
judice – dos concursos públicos c-149/2009-SEad PcPa, c-202/2016-SE-
ad/PcPa, c–203/2016-SEad/PcPa ,
coNSidEraNdo os termos consignados na PorTaria Nº 10/2021-acadE-
Pol, de 30 de abril de 2021,
publicado no doE nº 34.572 de 04 de maio de 2021, que convoca os candi-
datos para a efetivação da matrícula no curso de formação de Policial civil.
coNSidEraNdo a PorTaria N.º 11/2021-acadEPol, publicada no doE 
nº 34.573, no dia de 05 de maio de 2021, que designou a comissão de 
avaliação de Matrícula, com competências e atribuições regimentais.
coNSidEraNdo a necessidade em publicar os nomes dos candidatos que 
efetuaram matrícula em cumprimento às decisões judiciais e conforme re-
gimento interno da academia de Polícia civil do Pará, tornando-se a matrí-
cula formalmente homologada.
rESolVE:
i. Tornar público os nomes dos 13 (treze) candidatos sub judice, por cate-
goria, que tiveram a MaTrÍcUla HoMoloGada seguida de coNVocaÇÃo 
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para o cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial ciVil – categorias: delegado, 
Escrivão e investigador de Polícia civil, que será realizado no período de 
17 de maio a 30 de setembro de 2021, nesta academia de Polícia civil do 
Estado do Pará – acadEPol.
ii. convocar os candidatos para aula inaugural no dia 17 de maio de 2021 
– Horário: 08h às 12h.
Traje: forense. local: auditório ione coelho – complexo da delegacia Ge-
ral da Polícia civil do Estado do Pará, Bloco c, Endereço: avenida Governa-
dor Magalhães Barata, nº 209. Bloco c. Sede da delegacia-Geral da Polícia 
civil. Bairro: Nazaré. Belém - Pará. cEP: 66040-903
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
acadEMia dE PolÍcia ciVil
diViSÃo dE PESQUiSa E ProGraMaÇÃo
rodovia Br 316, km 13 s/nº, centro, Marituba/Pa. cEP: 67.200-000 (91) 
3256-6410 / 3256-6411 / 3256-6412
E-mail: acadepol.pa@gmail.com
1.1- carGo: dElEGado dE PolÍcia ciVil
iVaN rodriGUES dE MoraiS
roSiValdo BaTiSTa filHo
PaUlo EdUardo VaZ BENTES
1.2-carGo: EScriVÃo dE PolÍcia ciVil
HiGiNo PErEira da SilVa NETo
PaMElla SaNdY PaiXÃo doS rEMÉdioS
TaliTa GÓES araNTES MoTa
1.3-carGo: iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil
alESSaNdro MarcoS da coSTa
BrUNo alVES cardoSo
GElldEr do NaSciMENTo oliVEira
JorGE roBErTo fErrEira da crUZ JUNior
NiValdo dE SoUSa alVES
PErla lorENa caValcaNTE MorEira
ViTor coHEN MoTa NEMEr
II. Encaminhar a presente Portaria à Chefia de Gabinete da Polícia Civil 
para publicação no Diário Oficial do Estado e no Boletim Interno da Insti-
tuição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da academia de Polícia civil – acadEPol/ PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 654902

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

LiceNÇa casaMeNto
Portaria Nº 143 de 10/05/2021-daF
SErVidor: EZio PirES dE SoUZa
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5952372/2
PErÍodo: 09.04.2021 à 16.04.2021
Portaria Nº 144 de 10/05/2021-daF
SErVidor: SUNara PErEira MElo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5888680/3
PErÍodo: 09.04.2021 à 16.04.2021.

Protocolo: 655073

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 1347/2021-dG/cGP, de 12/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
artº. 1ª EXclUir da Portaria 2426/2020-dG/cGP, o servidor rEGiNaldo 
SaNToS fErrEira, assistente Técnico, matrícula 388610/2, como mem-
bro da comissão de Examinadores instituída pela Portaria 3630/2019-dG/
DETRAN, desenvolvendo atividades na CIRETRAN “B” de Conceição do Ara-
guaia, no período de 21/09/2020 a 01/11/2021.
art. 2º. dESiGNar o referido servidor para desenvolver as atividades de 
Examinador de Trânsito, na CIRETRAN “A” de Redenção, no período de 
13/05/2021 a 01/11/2021, obedecendo às diretrizes estabelecidas pela 
Portaria 3630/2019-dG/dETraN.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 13/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 655214
Portaria Nº 1334/2021-daF/cGP, de 11/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas,
coNSidEraNdo que pela Portaria 268/2014-daf/cGP, foi tornado sem 
efeito a concessão de férias ao servidor referente ao período aquisitivo de 
21.05.2012/2013, constante da Portaria 3413/2013-daf/cGP,

r E S o l V E:
rEcoNHEcEr como concessão de férias ao servidor NorMaNdo QUEiroZ 
BorGES, agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 57194381/2, lotado 
na Gerência de operação e fiscalização de Trânsito da capital, o período de 
15/11 a 14/12/2020, referentes ao exercício 21.05.2012/2013.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 15/11/2020.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 1333/2021-daF/cGP, de 11/05/2021.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 612/2021-daf/cGP, o período aquisitivo de fé-
rias do servidor NorMaNdo QUEiroZ BorGES, agente de fiscalização 
de Trânsito, matrícula 57194381/2, lotado na Gerência de operação e 
fiscalização de Trânsito da capital, onde se lê referentes ao exercício 
21.05.2012/2013 leia-se 21.05.2016/2017.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/04/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 655230
Portaria Nº 1345/2021-dG/cGP, de 12/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar o servidor José de almeida Sales, auxiliar Técnico, matrícula 
3226000/1, do cargo em comissão, daS-04, de Gerente da circunscrição 
Regional de Trânsito “A” de Santarém.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 13/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1346/2021-dG/cGP, de 12/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor Wilmar Gomes freire filho, para exercer o cargo em 
Comissão, DAS-04, de Gerente da Circunscrição Regional de Trânsito “A” 
de Santarém.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 13/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 655158
Portaria Nº 1350/2021-dG/cGP, de 12/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 860/2021-dG/cGP, que designou a servidora 
fraNciMEirE SalViaNo caMPoS, coordenadora de Procedimentos 
disciplinares, matrícula 5888838/5, para responder pela corregedoria 
deste departamento, no período de 01/04 a 29/06/2021, durante a licença 
para Tratamento de Saúde do titular, cumulativamente com a função que 
exerce.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 13/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
Portaria Nº 1351/2021-dG/cGP, de 12/05/2021.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora MariSE PaES BarrETo MarQUES, Procuradora 
autárquica, matrícula 57191842/1, para responder pela corregedoria deste 
departamento, no período de 13/05 a 29/06/2021, durante a licença para 
Tratamento de Saúde do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 13/05/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral

Protocolo: 655293

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1309/2021-daF/cGP, de 10/05/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe  foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.07, no Proces-
so 2021/484765, reconhecendo que o direito do servidor à concessão da 
licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor WENdEr da cUNHa MENdES, Procurador autár-
quico, matrícula 55589333/2, lotado na Procuradoria Jurídica, 60 (sessen-
ta) dias de licença Prêmio, no período de 03/05 a 01/07/2021, referentes 
ao triênio 2013/2016, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de 
janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/05/2021.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 655278
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.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1250/2021-daF/cGP, de 06/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/409409;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
raiMUNdo faBio dE PaiVa, matrícula 57174397 /2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.400,00 (HUM Mil E QUaTrocENToS rEaiS) e destina-se a realizar des-
pesas emergenciais de deslocamento nos municípios de Novo Progresso, 
itaituba, rurópolis, Santarém, Juruti, Óbidos, Monte alegre, alenquer e 
anapu.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-200,00
3339033-r$-1.000,00
3339036-r$-200,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 03/05 a 28/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1290/2021-daF/cGP, de 10/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/464204;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Maria do Socorro SaNToS dE alMEida, matrícula 3266788/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
700,00 (SETEcENToS rEaiS) e destina-se a realizar despesas emergen-
ciais de deslocamento no município de Parauapebas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339036-r$-700,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 11/05 a 22/05/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 1296/2021-daF/cGP, de 10/05/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2021/470975;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor igor 
damasceno Pereira, matrícula nº 54192100 /2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
100,00 (cEM rEaiS) e destinam-se a suprir despesas eventuais no Municí-
pio de São Miguel do Guamá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-100,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 17/05 a 11/06/2021.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 654930

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 853/2021-daF/cGP, de 26/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante no Pro-
cesso 2021/318343,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias à servi-
dora abaixo especificada referente ao deslocamento de Igarapé-Açu para o 
município de Capitão Poço, no período de 05/04 a 30/04/2021, a fim de re-
alizar serviços de entrega de documento na ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla
faBÍola JaTENE EWErToN 5948686 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 854/2021-daF/cGP, de 26/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 24/2021-ciM, de 18/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/304600,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para 
os municípios de Tomé açú – 29/03 a 01/04/2021, Paragominas – 02/04 
a 07/04/2021, Marabá – 08/04 a 13/04/2021, Parauapebas – 14/04 a 
19/04/2021 e São Félix – 20/04 a 27/04/2021, a fim de realizar visita 
técnica nas ciretrans dos referidos Municípios.

Servidor matricula
Izabelle cristina figueiredo ribeiro 5956565 /1

Marcus vinicius ramillo filho 5945733 /3
Edson alves barbosa 57176551 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 855/2021-dG/cGP, de 29/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 101/2021-cNcir, de 22/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/311262,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 29 e ½ (vinte e nove e meia) diárias, ao 
servidor abaixo relacionado, referente à complementação do desloca-
mento de Belém para o Município de Paragominas, no período de 17/03 a 
15/04/2021, concedida pela Portaria 410/2021-DAF/CGP, a fim de substi-
tuir o Gerente da cirETraN.

Servidor matricula
daniel Batista corrêa 57176473/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 859/2021-daF/cGP, de 30/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 043/2021-dTo/cENTra, de 26/03/2021, e demais despachos no 
Processo 2021/329563,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 27 e ½ (vinte e sete e meia) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento de Be-
lém para os municípios de altamira – 05/04 a 09/04/2021, Santarém 
– 10/04 a 13/04/2021, Monte alegre – 14/04 a 17/04/2021, Óbidos – 
18/04 a 21/04/2021, oriximiná – 22/04 a 25/04/2021, Juruti – 26/04 a 
29/04/2021, Santarém – 30/04/2021, altamira – 01/05 a 02/05/2021, a 
fim de realizar acompanhamento e fiscalização dos serviços de implantação 
de fiscalização eletrônica em diversas rodovias do estado que compõem os 
municípios do lote 02, contrato administrativo nº 25/2020, Processo nº 
2019/595092.

SErVidor MaTricUla
EdUardo raBElo frEirE 57190748 /1

MaNoEl JoÃo raMoS da coSTa 4001427-027
iraNdir dE caSTro diNiZ 57196438 /2
JoSiMar MarQUES ViaNa 57227635 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 861/2021-daF/cGP, de 31/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 27/2021-Telefonia/detran-Pa de 15/03/2021, e demais despachos 
no Processo 2021/297496,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 15 e ½ (quinze e meia) diárias aos servi-
dores abaixo especificados referente ao deslocamento de Belém para os 
municípios de Tucumã - 05/04 a 11/04/2021, São felix do Xingu – 12/04 
a 20/04/2021, a fim de realizar manutenção nas linhas telefônicas, nos 
padrões de entrada, nas extensões das linhas telefônicas e nos quadros 
telefônicos dos referidos municípios.

SErVidor MaTricUla
MaUrÍcio carloS PiNHEiro 80845695 /1

SÍlVio SErrÃo MoUrÃo 80845379 /1
cElSo NaZarENo da SilVa 3573/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 862/2021-daF/cGP, de 31/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do 
Memº 206/2021-GofTc, de 12/03/2021, e demais despachos no Processo 
2021/285018,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 14e ½ (quatorze e meia) diárias, aos servido-
res abaixo relacionados destinada ao deslocamento do Município de Belém 
para o Município de Marituba, no período de 28/03 a 11/04/2021, a fim de 
realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela diretoria Técnica e operacional 
em especial para atender ao longo do trecho (Km-0 ao Km-18) da rodovia 
Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/201/-SrPrf-Pa.

Servidor matricula
izaura valadares de souza 57211114 /2

Eudo mamede da costa junior 57212965 /2
ilmar anaisy araújo borges 57205216 /1

orivaldo rodrigues dos santos 57228929 /1
osvaldo batista de oliveira junior 57194796 /2

Nelson horácio salgado rego 57232981/1
Wanderley pontes ferreira 57211861/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
Portaria Nº 866/2021-daF/cGP, de 31/03/2021
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação para concessão de diárias constante do Memº 
19/2021, de 26/02/2021, e demais despachos no Processo 2021/227275,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de 25 e ½ (vinte e cinco e meia) diárias ao 
servidor abaixo especificado referente ao deslocamento de Belém para o 
município de Igarapé-Miri no período de 05/04 a 30/04/2021, a fim de rea-
lizar serviços de atendimento de veículos na ciretran do referido município.

SErVidor MaTricUla
VicENTE dE PaUlo PUrEZa 5095042 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 654916

.

.

FUNDO DE INVESTIMENTO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

.

.

.

resULtado de recUrso adMiNistratiVo
.

eXtrato da decisÃo do recUrso adMiNistratiVo
a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Se-
gurança Pública-fiSP/SEGUP-Pa obedecendo determinação da autoridade 
competente, coMUNica a todos os licitantes que participam da Tomada de 
Preços nº 01/2021-fiSP/SEGUP, cujo objeto é a coNSTrUÇÃo do PoS-
To aVaNÇado do cBMPa dE alTEr do cHÃo. o resultado do rEcUrSo 
adMiNiSTraTiVo impetrado pela licitante: J&f ENGENHaria lTda, dEci-
dE, No MÉriTo:
coNHEcEr e NÃo dar ProViMENTo ao recurso administrativo impetrado 
pela empresa J&f ENGENHaria lTda, mantendo, assim, a iNaBiliTaÇÃo 
da licitante por ter descumprido o item 8.2.5 da regra editalícia do certa-
me, conforme fora exposto nesta manifestação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém-Pa, 12 de maio de 2021.
fáBio da lUZ dE PiNHo
diretor e ordenador de despesa do fiSP

Protocolo: 654934

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 495/2021 – GaB/seaP/Pa
Belém/Pa, 12 de maio de 2021.
Dispõe sobre a instituição do “Plano de Retomada de Visitas” a fim de 
estabelecer procedimentos a serem observados no âmbito das Unidades 
Penitenciárias, bem como regulamenta o retorno gradual das visitas pre-

senciais de familiares dos custodiados, e assistência religiosa e da outras 
providências.
o SEcrETário dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária do 
Pará, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o inciso ii do artigo 
138 da constituição do Estado do Pará, bem como pela lei nº 8.937, de 02 
de dezembro de 2019 e
coNSidEraNdo a instituição do Projeto rEToMaPara, referente à abertu-
ra das atividades econômicas e essenciais no Estado;
coNSidEraNdo a republicação, em Edição Extra do doE nº 34.577, no 
dia 07 de maio de 2021, do decreto nº 800/2020 de 31 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o artigo 20, do decreto nº 800/2020 de 31 de maio de 
2020, republicado no dia 07 de maio de 2021, que autoriza a retomada 
gradual de visitas nos estabelecimentos prisionais do Estado;
CONSIDERANDO que as visitas tem a finalidade de preservar, estreitar 
as relações da pessoa privada de liberdade com a família e a sociedade, 
observando ainda as indispensáveis normas de segurança para os custo-
diados e servidores que trabalham no Sistema Penitenciário;
coNSidEraNdo que todo Estado do Pará encontra-se com bandeiramento 
laranja, com nível médio contaminação pelo novo coranavirus, conforme 
análise epidemiológica apresentada pela Secretaria de Estado da Saúde do 
Pará – SESPa; e
coNSidEraNdo que esta Secretaria possui necessidade de se estabelecer 
medidas de prevenção e orientações de protocolos, quando do retorno das 
visitas, a fim de evitar a contaminação e, consequentemente a proliferação 
do vírus;
r E S o l V E
art. 1º - instituir o plano de retomada gradual das visitas presenciais nas 
unidades Penitenciárias da Secretaria de Estado de administração Peniten-
ciária que terá início no dia 20 de maio de 2021.
Parágrafo único – o presente plano está sujeito a mudanças conforme as 
alterações de bandeiramento dos municípios indicados pela Secretaria de 
Estado de Saúde Pública do Pará – SESPa.
Art. 2º - Classificar as Unidades Penitenciárias por níveis de riscos de con-
taminação para liberação das visitas, de acordo com os parâmetros de 
classificação estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública 
(SESPa), considerando o bandeiramento de cada município.
art. 3º- Estabelece as condicionantes para realização de visitas nas Unida-
des classificadas com bandeiramento: vermelho, laranja, amarelo e verde.
• População carcerária da Unidade Penitenciária;
• População carcerária contaminada por cada Unidade Penitenciária;
• População carcerária recuperada por cada Unidade Penitenciária;
• Número de servidores da Unidade Penitenciária;
• Número de servidores afastados da Unidade Penitenciária;
• Número de servidores suspeitos de estarem contaminados;
• Número de servidores positivados para a Covid-19;
• Número de servidores recuperados.
Paragrafo Único: A avaliação das condicionantes das Unidades classificadas 
com bandeiramento, vermelho, laranja, amarela e/ou verde, será reali-
zada pelo Gabinete de crise da SEaP, instituído para o enfrentamento da 
pandemia de covid-19, juntamente com a diretoria de assistência Biopsi-
cossocial-daB.
art.4º- a visita será realizada uma vez ao mês, em observância das se-
guintes regras:
• O quantitativo de visitas permitido nas Unidades penitenciárias classifica-
das com o bandeiramento laranja será de 20% da media aritmética diária 
ocorrida nos três últimos meses do ano de 2020;
• As visitas deverão seguir os dias e horários definidos pelo gabinete de 
crise, dividido em até 05(cinco) dias;
• O tempo de duração das visitas será de 30 minutos;
• O número de visitantes nas unidades penitenciárias compreende ao inciso 
I e dependerá da infraestrutura dos espaços específicos para acolhimento;
• A entrada de visitantes nas unidades Penitenciárias obedecera às normas 
e aos protocolos descritos no manual de procedimentos de segurança da 
Secretaria de Estado de administração Penitenciária;
• Neste primeiro momento de visita às unidades prisionais só será permi-
tida para maiores de 18 anos, idosos e pessoas com comorbidades, sendo 
estes dois últimos, desde que comprovada, mediante a apresentação da 
carteirinha de vacinação, que o respectivo visitante fora vacinado (1ª e 2ª 
dose) contra o coVid-19;
• Só serão permitidas as visita cadastradas biometricamente, junto a esta 
SEaP.
art. 5º - a direção da respectiva unidade deverá encaminhar à caS/daB, 
a relação contendo os nomes dos custodiados que irão receber visitas pre-
senciais.
art. 6º - a entrada de visitantes atenderá às normas e protocolos do Plano 
de contingência de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coro-
navirus –coVd-19 da Secretaria de Estado de administração Penitenciá-
ria – SEaP, estabelecidos pela organização mundial de Saúde das Nações 
Unida (oMS/oNU), Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde 
Publica.
art. 7º - as Unidades Penitenciárias que tiverem a liberação de visitas de-
verão seguir os seguintes procedimentos:
• As Unidades Penitenciárias serão equipadas com barreiras sanitizantes 
para pisos nas entradas e/ou locais de acolhimento aos visitantes, tipo 
tapetes pedilúvio ou similar contendo solução de hipocloreto de sódio;
• O distanciamento social com limites máximo de distanciamento 1,5 (um 
metro e meio) entre o custodiado e o visitante deve ser garantindo, ficando 
terminantemente proibido o contato entre ambos;
• O espaço para acolhimento das visitas será higienizado e desinfectado 
antes e após o término das mesmas, com disponibilização de álcool em gel 
ou liquido em concentração 70% (setenta por cento);
• Uso de máscara individual, produzida com material adequado e eficien-
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te como barreira física, será obrigatório para os custodiados visitantes e 
servidores.
Paragrafo Único – as equipes multidisciplinares de assistência biopsicosso-
cial das Unidades, bem como os setores da reinserção social deverão orien-
tar a todos os visitantes acerca dos procedimentos disposto neste artigo.
dÊ-SE ciÊNcia,
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 655284
Portaria Nº 0454/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 5887/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos ocorridos 
em 23/12/2020, na central de Triagem Masculina de Santarém, durante 
operação de revista.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 654942
Portaria Nº 0481/2021-cGP/seaP 
Belém, 06 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa investi-
gativa nº 5888/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados no 
ofício interno nº 0033/2021-cTMS/SEaP, de 14/01/2021, relacionados à 
cessão de servidora lotada na central de Triagem Masculina de Santarém.
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, assistente adminis-
trativo, para conduzir a investigação.
art. 3º - determinar à autoridade sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 654940
Portaria Nº 0483/2021-cGP/seaP 
Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa discipli-
nar nº 5891/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade admi-
nistrativa e funcional do diretor l.a.G.r. (Matr.57176663) e da Técnica 
em Gestão Penitenciária – Enfermeira l.f.M. (Matr.57195979), acerca do 
encaminhamento de medicações psicotrópicas vencidas ao Hospital Geral 
Penitenciário, em 10.10.2019, conforme decisão do Processo administra-
tivo disciplinar nº 5427/2020-cGP/SEaP. o servidor infringiu, em tese, o 
art. 177, Vi, art. 178, XiV e art. 189, do rJU.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional do Es-
tado - membro; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente ad-
ministrativo – membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. DÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 654944
Portaria Nº 0482/2021-cGP/seaP 
Belém, 07 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rESolVE:

art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
nº 5890/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do Gerente de administrativo a.M.B.S. (Matr. 541879), 
acerca de suposto desvio de refeições destinada aos presos custodiados 
na cadeia Pública de Parauapebas para consumo de servidores e doação à 
comunidade, conforme decisão da Sindicância administrativa investigativa 
nº 5091/2019-cGP/SEaP. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, Vi, art. 
178, V e Xi c/c art. 189 e art. 201, iii, do rJU.
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; JaYMErSoN 
carloS PErEira MarQUES, Procurador autárquico e fundacional do Es-
tado - membro; e rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, assistente ad-
ministrativo – membro.
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. DÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 654946
Portaria Nº 0484/2021-cGP/seaP 
Belém, 10 de maio de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Sindicância administrativa disciplinar 
nº 5889/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do Policial Penal a.a.B.N. (Mat.: nº 5923436), lotado no 
centro de recuperação agrícola Silvio Hall de Moura - craSHM, referente 
a uma foto tirada pelo PPl Newton Maia da costa (iNfoPEN 45748), no 
interior da Unidade, conforme relatório de inteligência nº 068/2021-aSi/
SEaP, de 04.02.2021. desse modo, há supostos indícios de eventuais ino-
bservâncias aos deveres funcionais por parte do servidor. Sendo esta falta 
grave, desse modo, recai em tese, tal conduta amolda-se aos arts. 177, Vi 
c/c art.189, todos do r.J.U.;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior – Presidente; ViTor raMoS 
EdUardo, Procurador autárquico do Estado - membro, e rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, assistente administrativo – membro;
art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclu-
siva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria 
e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências necessá-
rias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no ar-
tigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá 
a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório para conhe-
cimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 654952

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
- Término de Vínculo: 01/05/2021
Motivo: falEciMENTo
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: JUNHo rodriGUES frEiTaS
Matrícula: 54180135/1 - função: MoToriSTa
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 654889

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 466/2021 – GaB/seaP
Belém/Pa, 04 de maio de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º - designar a servidora EliSoNEidE dE NaZarÉ frEiTaS rodri-
GUES, Gerente de Ensino acadêmico, matrícula nº 5535034, para atuar 
como fiscal do Acordo de Cooperação Técnica nº 002.2021, celebrado en-
tre a Secretaria de Estado de administração Penitenciária- Seap e a Se-
cretaria Municipal de Educação, cultura e lazer de redenção, o qual tem 
por objeto a implementação da oferta de ensino da educação básica no 
centro de recuperação de redenção, por meio da modalidade Educação 
de Jovens e adultos - EJa, bem como atender a remição de pena, por meio 
da implementação do Projeto de “Remição de Pena pela Leitura”, a fim de 
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atender o disposto no art. 11, iV da lei nº 7.210/84 – lei de Execução 
Penal e a resolução nº 02 de 19 de maio de 2010, do conselho Nacional 
de educação, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para a oferta de 
educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 
estabelecimentos penais.
art. 2º - deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 655111

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 198 de 19/04/2021 – suprimento de Fun-
dos, publicada no dia 23/04/2021 no doE N° 34.561, Protocolo: 647657. 
onde se lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo de aplica-
ção: 60 (sessenta) dias.

Protocolo: 655072
errata da Portaria Nº 1430 de 02/07/2020 – suprimento de Fun-
dos, publicada no dia 09/07/2020 no doE N° 34.276, Protocolo: 559603. 
onde se lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo de aplica-
ção: 60 (sessenta) dias.

Protocolo: 655070
errata da Portaria Nº 1383 de 05/06/2020 – suprimento de Fun-
dos, publicada no dia 09/06/2020 no doE N° 34.248, Protocolo: 55.1875. 
onde se lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo de aplica-
ção: 60 (sessenta) dias.

Protocolo: 655066
errata da Portaria Nº 186/2021 de 23/03/2021 – suprimento 
de Fundos, publicada no dia 29/03/2021 no doE N° 34.536, Protocolo: 
640173. onde se lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo 
de aplicação: 60 (sessenta) dias.

Protocolo: 655063
errata da Portaria Nº 2581/2020 de 15/12/2020 – suprimento 
de Fundos, publicada no dia 21/12/2020 no doE N° 34.441, Protocolo: 
613320. onde se lê: Prazo de aplicação: 05(cinco) dias; Leia-se: Prazo 
de aplicação: 16 (dezesseis) dias.

Protocolo: 655057
errata da Portaria Nº 188/2021 de 29/03/2021 – suprimento 
de Fundos, publicada no dia 07/04/2021 no doE N° 34.544, Protocolo: 
642488. onde se lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo 
de aplicação: 60 (sessenta) dias.

Protocolo: 655059

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 086/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal – EPi 
para atender as necessidades da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária - SEaP, em relação ao trabalho prisional de pes-
soas privadas de liberdade.
Valor ToTal: r$ 4.944,50 (quatro mil novecentos e quarenta e quatro 
reais e cinquenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: quando aquisição de material permanente no 
programa de trabalho 97.101 03.421.1500.7663, natureza de despesa 
449052, fonte 0101, Pi: 0227017663E; enquanto que para aquisição de 
materiais de consumo no programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 12/05/2022
coNTraTado: BElPara coMErcial lTda-EPP
cNPJ: 05.903.157/0001–40
ENdErEÇo: Travessa Humaitá nº 2233 - Térreo cEP. 66093-047 - Marco 
– Belém - Pará.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 655140
coNtrato: 088/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal – EPi 
para atender as necessidades da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária - SEaP, em relação ao trabalho prisional de pes-
soas privadas de liberdade.
Valor ToTal: r$ 30.082,80 (trinta mil oitenta e dois reais e oitenta cen-
tavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: quando aquisição de material permanente no 
programa de trabalho 97.101 03.421.1500.7663, natureza de despesa 
449052, fonte 0101, Pi: 0227017663E; enquanto que para aquisição de 
materiais de consumo no programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 12/05/2022
coNTraTado: EXTiNcoM do BraSil coMÉrcio E MaNUTENÇÃo dE EX-
TiNTorES E EQUiPaMENToS dE SEGUraNÇa EirEli
cNPJ: 19.320.823/0001-22

ENdErEÇo: rua Professora regina c. Marinoni, 264 – Bairro: Prado Velho, 
cEP: 80215.250 – curitiba - Paraná.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 655129
coNtrato: 085/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal – EPi 
para atender as necessidades da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária - SEaP, em relação ao trabalho prisional de pes-
soas privadas de liberdade.
Valor ToTal: r$ 3.025,00 (Três mil e vinte e cinco reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: quando aquisição de material permanente no 
programa de trabalho 97.101 03.421.1500.7663, natureza de despesa 
449052, fonte 0101, Pi: 0227017663E; enquanto que para aquisição de 
materiais de consumo no programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 12/05/2022
coNTraTado: caSE coMÉrcio E adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇoS EirEli
cNPJ: 04.673.210/0001-00
ENdErEÇo: av. Getulio vargas, 1038 - cx 28 Bairro Novo - olinda/PE cEP: 
53.030-010.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 655115
coNtrato: 092/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal – EPi 
para atender as necessidades da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária - SEaP, em relação ao trabalho prisional de pes-
soas privadas de liberdade.
Valor ToTal: r$ 1.556,50 (mil quinhentos e cinquenta seis reais e cin-
quenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: quando aquisição de material permanente no 
programa de trabalho 97.101 03.421.1500.7663, natureza de despesa 
449052, fonte 0101, Pi: 0227017663E; enquanto que para aquisição de 
materiais de consumo no programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 12/05/2022
coNTraTado: PláSTicoS V.P. iNdUSTria E coMErcio lTda EPP
cNPJ: 35.159.991/0001-34
ENdErEÇo: rua Exc. Braz da Silveira leal, nº 74 – loja dois – Vila inde-
pendência – Barra Mansa/rJ – cEP: 27.347-090.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 655161
coNtrato: 093/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal – EPi 
para atender as necessidades da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária - SEaP, em relação ao trabalho prisional de pes-
soas privadas de liberdade.
Valor ToTal: r$ 13.240,00 (treze mil, duzentos e quarenta reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: quando aquisição de material permanente no 
programa de trabalho 97.101 03.421.1500.7663, natureza de despesa 
449052, fonte 0101, Pi: 0227017663E; enquanto que para aquisição de 
materiais de consumo no programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 12/05/2022
coNTraTado: MarTiNS & raNdEl coMÉrcio lTda
cNPJ: 37.351.556/0001-32
ENdErEÇo: rua dom José Tomaz, 1126 – apto 1001, Tirol, Natal/ rN, 
cEP 59022-250.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 655164
coNtrato: 087/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal – EPi 
para atender as necessidades da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária - SEaP, em relação ao trabalho prisional de pes-
soas privadas de liberdade.
Valor ToTal: r$ 4.141,50 (quatro mil, cento e quarenta e um reais e 
cinquenta centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: quando aquisição de material permanente no 
programa de trabalho 97.101 03.421.1500.7663, natureza de despesa 
449052, fonte 0101, Pi: 0227017663E; enquanto que para aquisição de 
materiais de consumo no programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 12/05/2022
coNTraTado: J. M. dE SoUSa JUNior
cNPJ: 10.715.575/0001-44
ENdErEÇo: av. Gentil Bittencourt, 2289, fundos, bairro São Brás, cEP: 
66063-022.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 655149
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coNtrato: 089/2021
EXErcÍcio: 2021
oBJETo: aquisição de EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal – EPi 
para atender as necessidades da SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiS-
TraÇÃo PENiTENciária - SEaP, em relação ao trabalho prisional de pes-
soas privadas de liberdade.
Valor ToTal: r$ 3.687,75 (Três mil seiscentos e oitenta e sete reais e 
setenta e cinco centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: quando aquisição de material permanente no 
programa de trabalho 97.101 03.421.1500.7663, natureza de despesa 
449052, fonte 0101, Pi: 0227017663E; enquanto que para aquisição de 
materiais de consumo no programa de trabalho 97.101 03.421.1500.8283, 
natureza de despesa 339030, fonte 0101, Pi: 1050008283c.
daTa da aSSiNaTUra: 12/05/2021
ViGÊNcia: 12/05/2021 a 12/05/2022
coNTraTado: VidENTE coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda - ME
cNPJ: 26.517.495/0001-14
ENdErEÇo: rua 510, Nº 24, Qd. 21 lT. 19/18, Setor centro oeste – Goi-
ânia/Go. cEP.74.550-145.
ordENador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo – Secretário de Estado 
de administração Penitenciária.

Protocolo: 655155

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato 038/2019
Termo aditivo: 03
Data da assinatura: 11/05/2021 Classificação do Objeto: outros Exercicio: 
2021
Motivo: do prazo de vigência do contrato
Justificativa: O prazo de vigência será prorrogado pelo período de 06 (seis) 
meses, iniciando em 27/05/2021 e encerrando em 26/11/2021, conside-
rando a necessidade de manter o contrato administrativo vigente para 
conclusão do objeto e trâmites burocráticos, a luz dos ditames do art. 57, 
§1o, inc. i da lei no 8666/93 e conforme Nota Técnica no 053/2021/cEar/
SEaP.
contrato: 038/2019 contratado: laca ENGENHaria lTda EPP
cNPJ: nº. 63.873.012/0001-40 Endereço: avenida Mário covas, passagem 
Santa Maria no 01, bairro: coqueiro, cEP: 66.650-404 Belém – Pa
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 654962

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 709/21-dGP.seaP, de 11/05/21
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas pela Portaria de nº 182/2012-GaB.SUSiPE, de 
28/02/12.
rESolVE: coNcEdEr aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias 
de férias regulamentares, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, a 
serem gozadas no período abaixo:
Nº-NoME-MaTrÍcUla-EXErcÍcio-GoZo
01-fErNaNda criSTiNa corrEa TaVarES-5936502-2020-01.06.21 a 
30.06.21
02-lEocY doS SaNToS araUJo-54196365-2021-01.06.21 a 30.06.21
03-rENaTa SilVa E SilVa-5954379-2021-01.06.21 a 30.06.21
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor da dGP/SEaP

Protocolo: 655018

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N°443/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 11 de maio de 2021.
EXclUir da servidora flávia cunha lisboa  Palheta, Matricula funcional nº 
5952523 – ocupante da função de Assistente Administrativo a Gratificação 
de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do 
vencimento do cargo exercido, a contar de 06/04/2021.
coNcEdEr ao servidor Vinicius Tadeu Guimarães de Miranda funcional nº 
5941846 - ocupante da função de Assistente Administrativo a Gratificação 
de Tempo integral no percentual de 50% no incidente sobre o padrão do 
vencimento do cargo exercido, a contar de 07/04/2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 655105
Portaria N°371/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 5 de maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N°877/2020- GaB/SEaP de 05/10/2020, publicada 
no doE n° 34.368 de 09/10/2020, lENadro dE oliVEira SoUZa, matrí-
cula 80015498, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe Penitenciá-
ria - GSEP, com lotação no centro de recuperação Penitenciário do Pará iii 
– crPP iii, em virtude de transferência para outra Unidade Penitenciária, 
a contar de 03 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 655102

Portaria N°370/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 5 de maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 236/2020- GaB/SUSiPE de 06/03/2020, publi-
cada no doE n° 34.152 de 23/03/2021, PaTricia SUElEN GoMES MElo, 
matrícula 57215192, da Função Gratificada de Supervisor de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de reinserção Social - GSTP, com lotação no centro de 
recuperação regional de Breves - crrB, a contar de 02 de maio de 2021.
dESiGNar NaYara KaroliENE SaloMÃo MoNTENEGro SoUZa, matrí-
cula 5952460, para exercer a referida função na unidade penal, a contar 
de 03 de maio de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 655100
Portaria N°369/2021-dGP/GaB/seaP/Pa
Belém-Pa, 5 de maio de 2021.
EXclUir da PorTaria N° 43/2021- GaB/SUSiPE de 21/01/2021, publi-
cada no doE n° 34.475 de 29/01/2021, WESlEY ricHElEY da cUNHa 
RAIOL, matrícula 5949935, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária -GSEP, com lotação no central de Triagem Masculina de aba-
etetuba - cTMabt, a contar de 30 de abril de 2021.
dESiGNar clEBSoN da coNcEiÇÃo SaNToS, matrícula 5935525, para 
exercer a referida função na unidade penal, a contar de 01 de maio de 
2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará.

Protocolo: 655097

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação da Nota de eMPeNHo sUBstitU-
tiVa de coNtrato 2020Ne01896, publicada no doE no 34.439 de 
18/12/2020 sob o no de Protocolo 613041, pelas razões constantes nos 
autos do Processo administrativo no. 2020/1042538.

Protocolo: 654999

.

.

oUtras MatÉrias
.

PUBLicaÇÃo de Nota de eMPeNHo reFereNte a desPesas de 
eXercÍcios aNteriores - dea
NoTa dE EMPENHo da dESPESa: 2021NE00382
ProcESSo No 2020/347358
Valor: r$ 8.000,00 (oito mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 04/05/2021
oBJETo: Empenho referente a dEa 12/2020 - premio preamar de arte e 
cultura 2020.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0101000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339092-dESPESaS dE EXErcÍ-
cioS aNTEriorES PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 258960 fUN-
cioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
oriGEM: EdiTal Nº 004/2020 PrÊMio PrEaMar dE arTE E cUlTUra – 
ProdUÇÃo E circUlaÇÃo.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: designado pela PorTaria Nº 185 de 
12 de maio de 2020.
coNTraTado: lUcaS dE caSTro coSTa (cPf: 931.289.672-53).
ENdErEÇo: Travessa dom romualdo de Seixas, nº 683, Umarizal, cEP 
66.050-110, Belém - Pará.
ordENador: UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa

Protocolo: 655096

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 293 – cGP/FcP de 12 de Maio de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 
6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º ja-
neiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado 
no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o e-mail do GaPrE/fcP datado de 12/05/2021.
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rESolVE:
i – EXoNErar a pedido, a partir de 12/05/2021 o servidor abaixo rela-
cionado. 

NoME carGo cÓdiGo/PadrÃo
JorGE lUiZ da SilVa MoNTEiro GErENTE GEP-daS-011.3

ii - NoMEar, a contar de 12/05/2021, a servidora abaixo relacionada.
NoME carGo cÓdiGo/PadrÃo

MariNildE cHaVES BarBoSa GErENTE GEP-daS-011.3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 655274

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Nº coNtrato:004/2021
ProcESSo N°: 2020/475242
Objeto: Contrato de Aquisição de Equipamentos Fotográficos
assinatura: 12/05/2021.
Vigência: 12 meses
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNTraTado:  PriSMa coMÉrcio VarEJiSTa E aTacadiSTa EirElli - 
EPP
cNPJ N°: 25.583.804/0001-29
Valor total estimado: r$ 138.040,62 ( cento e trinta e oito mil e quarenta 
reais e sessenta e dois centavos)
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
fonte: 0101 – recursos ordinários
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 655238
eXtrato de coNtrato
Nº coNtrato:12/2021
ProcESSo N°: 2021/370354
objeto: Prestação de Serviços de Manutenção de ar condicionado
data da assinatura: 12/05/2021
Vigência: 12/05/2021 a 11/05/2022.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE coMUNicaÇÃo
cNPJ: 05.575.916/0001-93
coNTraTado: T a M coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEra-
ÇÃo lTda EPP
cNPJ N°: 29.044.927/0001-05
Valor Global: r$ 10.693,20 (dez mil, seiscentos e noventa e três reais e 
vinte centavos)
funcional Programática: 24.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Elemento de despesa: 33.90.39 – outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica.
fonte: 0101- recursos ordinários
Belém (Pa), 13 de maio de 2021.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 655184

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

errata
.

errata da Portaria 98/2021, de 22 de MarÇo de 2021, que trata 
da coNcESSÃo dE fÉriaS, publicada em doE 34.529 de 24.03.2021, do 
servidor(a):
onde se lê

NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo Maio/2021
Haroldo dE SoUZa corrEa 3180450/1 14/03/20 a 13/03/21 17/05 a 31/05/21

onde se lê
NoME MaT. PErÍodo aQUiSiTiVo Maio/2021

Haroldo dE SoUZa corrEa 3180450/1 14/03/20 a 13/03/21 28/05 a 11/06/21

Protocolo: 655077

diÁrio oFiciaL Nº 34.580, Pág. 82
Terça-feira, 11 de maio de 2021
Publicações:654101/654308
ProcESSo Nº 2021/242629
TErMo dE adJUdicaÇÃo e HoMoloGaÇÃo
oNde se LÊ:
Valor GloBal: r$ 2.566,66 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais 
e sessenta e seis centavos).
oNde se LÊ:
Valor GloBal: r$ 2.566,00 (dois mil quinhentos e sessenta e seis reais).

Protocolo: 654904

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 12
contrato 295/2017
objeto do contrato: reforma geral e recuperação estrutural da EEEf irmã 
dulce em Parauapebas/Pa.
objeto do Termo aditivo: alterar a cláusula décima quinta – da vigência ao 
contrato original.
concorrência Pública: 10/2017-Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa
contratada: Engetra Tecnologia e construção Eireli – cNPJ. 
04.521.575/0001-00, com sede na domingos Marreiros, 2020, Ed. feliz 
Maria , sala 204, cEP: 66.060-160, Umarizal, Belém/Pa,
data de assinatura: 12/05/2021
Vigência: 13/05/2021 a 11/08/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação.

Protocolo: 654610

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 47827/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para aValiar ESTrUTUra fÍSica NE-
cESSária a iNSTalaÇÃo dE loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNT. 
ffN forNaZari NaS EScolaS ESTadUaiS da 15ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
rEdENcao / coNcEicao do araGUaia / 12/05/2021 - 14/05/2021 Nº 
diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866 cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655195
Portaria de diarias No. 47759/2021
oBJETiVo: aValiar ESTrUTUra fÍSica NEcESSária a iNSTalaÇÃo dE 
loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNT. ffN forNaZari NaS EScolaS 
ESTadUaiS da 15ª UrE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / rEdENcao / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
rEdENcao / coNcEicao do araGUaia / 12/05/2021 - 14/05/2021 Nº 
diárias: 2
coNcEicao do araGUaia / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488 cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655215
Portaria de diarias No. 47820/2021
oBJETiVo: conduzir o técnico da GSG para realizar serviço de manutenção 
na rede elétrica da EEEM Nossa Senhora de Nazaré (Barcarena) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 10/05/2021 - 10/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: SaMUEl fErrEira dE oliVEira
MaTrÍcUla: 456535 cPf: 17289823249
carGo/fUNÇÃo:aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655207
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Portaria de diarias No. 47735/2021
oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem levantamento 
técnico para reforma da EEEM Pte castelo Branco e levantamento técnico 
para orçamento da obra na ata de manutenção da EEEM prof. raimundo 
laureano da Silva Souza (Paragominas).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0
ParaGoMiNaS / BElEM / 04/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 2.5
NoME: lUciVal caMPoS dE alMEida
MaTrÍcUla: 5891473 cPf: 28194136253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655187
Portaria de diarias No. 47758/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEEEfM PEMÍGio fErNaNdES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraPaNiM / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
MaraPaNiM / BElEM / 11/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396 cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655239
Portaria de diarias No. 47847/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEfM Sao MiGUEl da BEJa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro
MaTrÍcUla: 942049 cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655228
Portaria de diarias No. 47828/2021
oBJETiVo: conduzir servidor para realizar serviço de manutenção na rede 
elétrica da EEEM Nossa Senhora de Nazaré (Barcarena) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479 cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655225
Portaria de diarias No. 47849/2021
oBJETiVo: Vistoria da construção da Escola Nova com 12 salas de aula 
(faro) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / faro / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 1
faro / SaNTarEM / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa
MaTrÍcUla: 54190596 cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655233
Portaria de diarias No. 47848/2021
oBJETiVo: Vistoria da construção da Escola Nova com 12 salas de aula 
(faro) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / faro / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 1
faro / SaNTarEM / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM / BElEM / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: MarcoS PaNToJa loBaTo
MaTrÍcUla: 54191552 cPf: 64332640268
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655221
Portaria de diarias No. 47813/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras referente a reconstrução da EEEM dr. 
Gaspar Viana (Marabá) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 10/05/2021 - 10/05/2021 Nº diárias: 0
MaraBa / BElEM / 10/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: EdUardo dioNiSio PaMPloNa da SilVa JUNior
MaTrÍcUla: 57211250 cPf: 38117762234
carGo/fUNÇÃo: ENG. ciVil / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655276

Portaria de diarias No. 47763/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEEEfM PEMÍGio fErNaNdES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraPaNiM / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
MaraPaNiM / BElEM / 11/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE aNToNio daMaScENo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 752479 cPf: 26029952234
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655280
Portaria de diarias No. 47761/2021
oBJETiVo: conduzir servidores para avaliação de bens inservíveis para 
desfazimento e inventário das UrES, realizar tombamento do Programa 
dinheiro direito na Escola (PddE 2019/2020) , tombamento dos bens pa-
trimoniais dos diversos materiais permanentes entregues por esta SEdUc 
e realizar atualização das senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
BoNiTo / SaNTarEM NoVo / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM NoVo / Sao Joao dE PiraBaS / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº 
diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS / SaNTa lUZia do Para / 13/05/2021 - 
14/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTa lUZia do Para / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733 cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655283
Portaria de diarias No. 47654/2021
oBJETiVo: fiscalização de obras de construção da ETPP (Xinguara) , Es-
cola Nova com 12 salas de aula (Santa Maria das Barreiras) , EEEM catete 
Pinheiro (rio Maria).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 26/04/2021 - 26/04/2021 Nº diárias: 0
XiNGUara / rio Maria / 26/04/2021 - 28/04/2021 Nº diárias: 2
rio Maria / SaNTa Maria daS BarrEiraS / 28/04/2021 - 29/04/2021 Nº 
diárias: 1
SaNTa Maria daS BarrEiraS / BElEM / 29/04/2021 - 30/04/2021 Nº 
diárias: 1.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106 cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655286
Portaria de diarias No. 47730/2021
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para verificação dos serviços de 
reforma nas instalações elétricas (reparos na subestação, instalações de 
QGBTS e cabos elétricos de força) na ETEPa de Salvaterra.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SalVaTErra / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0
SalVaTErra / BElEM / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915 cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655289
Portaria de diarias No. 47750/2021
oBJETiVo: avaliação de bens inservíveis para desfazimento e inventário 
das UrES, realizar tombamento do Programa dinheiro direito na Escola 
(PddE 2019/2020) , tombamento dos bens patrimoniais dos diversos ma-
teriais permanentes entregues por esta SEdUc e realizar atualização das 
senhas dos gestores.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
BoNiTo / SaNTarEM NoVo / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTarEM NoVo / Sao Joao dE PiraBaS / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº 
diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS / SaNTa lUZia do Para / 13/05/2021 - 
14/05/2021 Nº diárias: 1
SaNTa lUZia do Para / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUiS EdUardo dE liMa
MaTrÍcUla: 57212532 cPf: 58402853234
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655290
Portaria de diarias No. 47722/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS UNidadES rEaliZar ToMBaMENTo do ProGraMa 
diNHEiro dirETo Na EScola PddE2019/2020 PaTriMoNio dE BENS 
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PaTriMoNiaiS doS diVErSoS MaTEriaiS aTUaliZaÇÃo daS SENHaS 
doS GESTorES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / cacHoEira do Piria / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº 
diárias: 1
cacHoEira do Piria / TracUaTEUa / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº di-
árias: 1
TracUaTEUa / ViSEU / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
ViSEU / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo SErGio alcaNTara fraNco
MaTrÍcUla: 303712 cPf: 25946374249
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655254
Portaria de diarias No. 47819/2021
oBJETiVo: realizar serviço de manutenção na rede elétrica da EEEM Nossa 
Senhora de Nazaré (Barcarena) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 10/05/2021 - 10/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa / BElEM / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: rafaEl BENaTHar da foNSEca
MaTrÍcUla: 5361800 cPf: 03182061291
carGo/fUNÇÃo:aGENTE dE ElETricidadE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655263
Portaria de diarias No. 47764/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEfM Sao MiGUEl da BEJa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396 cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655269
Portaria de diarias No. 47790/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 02/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Waldocir da SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 456098
cPf: 25361147249
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655082
Portaria de diarias No. 47784/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 05/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEVEriNo rEiS SaNToS
MaTrÍcUla: 5216427
cPf: 15127370204
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655086
Portaria de diarias No. 47762/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEEEfM PEMÍGio fErNaNdES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraPaNiM / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
MaraPaNiM / BElEM / 11/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848 cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655092
Portaria de diarias No. 47804/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os tecnicos da GcE que irão 
realizar entrega de materiais na EEEfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 02/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0.5

NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655079
Portaria de diarias No. 47740/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para faZEr aValiaÇÃo dE BENS 
iNSErVÍVEiS E iNVENTário NaS EScolaS ESTadUaiS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aUGUSTo corrEa / 10/05/2021 - 11/05/2021 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / cacHoEira do Piria / 11/05/2021 - 12/05/2021 Nº 
diárias: 1
cacHoEira do Piria / TracUaTEUa / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº di-
árias: 1
TracUaTEUa / ViSEU / 13/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 1
ViSEU / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HErcUlES Garcia SaNTaNa
MaTrÍcUla: 674869 cPf: 29167620272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655100
Portaria de diarias No. 47816/2021
oBJETiVo: Visita nas EEEfM Jorceli Sestari - Bid (Santana do araguaia) 
, EEEM Monsenhor augusto dias de Brito - Bid (floresta do araguaia) , 
Escola Nova com 06 salas de aula - Bid (cumaru do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTaNa do araGUaia / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
SaNTaNa do araGUaia / cUMarU do NorTE / 12/05/2021 - 
13/05/2021 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / florESTa do araGUaia / 13/05/2021 - 
14/05/2021 Nº diárias: 1
florESTa do araGUaia / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200 cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655117
Portaria de diarias No. 47843/2021
oBJETiVo: conduzir os técnico da drTi para realizarem vistoria técnica 
na EEEfM Jorceli Sestari - Bid (Santana do araguaia) , EEEM Monsenhor 
augusto dias de Brito - Bid (floresta do araguaia) , Escola Nova com 06 
salas de aula - Bid (cumaru do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTaNa do araGUaia / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
SaNTaNa do araGUaia / cUMarU do NorTE / 12/05/2021 - 
13/05/2021 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / florESTa do araGUaia / 13/05/2021 - 
14/05/2021 Nº diárias: 1
florESTa do araGUaia / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: Marco aNToNio caMPoS da coNcEicao
MaTrÍcUla: 57232093 cPf: 29777127200
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655133
Portaria de diarias No. 47788/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 06/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: Marli do Socorro SilVa da coSTa
MaTrÍcUla: 5183030
cPf: 30647215268
carGo/fUNÇÃo:
daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655001
Portaria de diarias No. 47796/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir as técnicas da ouvidoria 
que irão instaurar Sindicancia investigatoria no município de abaetetuba - 
EE conego Batista campos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
aBaETETUBa / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
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carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655002
Portaria de diarias No. 47797/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar serviços de levantamento 
técnico para orçamento, projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiqueto-
nico para reforma e ampliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina 
Pereira, EEEM luiz Paulino, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar 
coutinho, nos municipios de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa / caSTaNHal / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BraGaNca / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: GiZElY criSTiNE ModESTo GUiMaraES
MaTrÍcUla: 57225318
cPf: 63586991215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655003
Portaria de diarias No. 47789/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 06/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655039
Portaria de diarias No. 47779/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria GoMES
MaTrÍcUla: 760927
cPf: 28345495249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655033
Portaria de diarias No. 47803/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para conduzir os técnicos da drTi que 
irão realizar realizar serviços de levantamento técnico para orçamento, 
projetos eletricos, hidro-sanitérios e arquiquetonico para reforma e am-
pliação das EEEM Bolivar Bordalo, EEEM argentina Pereira, EEEM luiz Pauli-
no, EEEM José Maria Moraers e EEEM Paulo cezar coutinho, nos municipios 
de Barcarena, castanhal e Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
BarcarENa / caSTaNHal / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BraGaNca / 03/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 4
BraGaNca / BElEM / 07/05/2021 - 07/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655025
Portaria de diarias No. 47780/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655028

Portaria de diarias No. 47777/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 02/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo ElPidio NEVES alMEida
MaTrÍcUla: 182966
cPf: 12712205200
carGo/fUNÇÃo:
aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655068
Portaria de diarias No. 47776/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 02/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SEVEriNo rEiS SaNToS
MaTrÍcUla: 5216427
cPf: 15127370204
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655045
Portaria de diarias No. 47805/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja em abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 04/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 05/05/2021 - 05/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE NEWToN GoNZalEZ da coSTa
MaTrÍcUla: 5918070
cPf: 26723077253
carGo/fUNÇÃo:
GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655047
Portaria de diarias No. 47781/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 03/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 04/05/2021 - 04/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HoNorio da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 6400850
cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:
aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655050
Portaria de diarias No. 47775/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 02/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/05/2021 - 03/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HElio da SilVa SaraiVa
MaTrÍcUla: 5468965
cPf: 14894980282
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 655051
Portaria de diarias No. 47765/2021
oBJETiVo: VErificar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEEEfM SÃo MiGUEl da BEJa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 12/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 13/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: criSTiaNa TaVarES SilVEira
MaTrÍcUla: 5958848 cPf: 83454675200
carGo/fUNÇÃo:SEcrETario / aSSESSoraMENTo
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655148
Portaria de diarias No. 47844/2021
oBJETiVo: coNdUZir o TÉcNico da drTi Para rEaliZar fiScaliZa-
ÇÃo dE oBraS dE rEforMa Na EEEfM iSaUra Baia (MocaJUBa).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
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BElEM / MocaJUBa / 10/05/2021 - 10/05/2021 Nº diárias: 0
MocaJUBa / BElEM / 10/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915 cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655163
Portaria de diarias No. 47845/2021
oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo dE oBraS dE rEforMa Na EEEfM iSaUra 
Baia (MocaJUBa).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 10/05/2021 - 10/05/2021 Nº diárias: 0
MocaJUBa / BElEM / 10/05/2021 - 13/05/2021 Nº diárias: 3.5
NoME: Joao lUiZ diaS alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57196791 cPf: 72609737220
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfraESTrUTUra dE T / aTiV 
NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655171
Portaria de diarias No. 47814/2021
oBJETiVo: Vistoria técnica na EEEfM Jorceli Sestari - Bid (Santana do 
araguaia) , EEEM Monsenhor augusto dias de Brito - Bid (floresta do 
araguaia) , Escola Nova com 06 salas de aula - Bid (cumaru do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTaNa do araGUaia / 10/05/2021 - 12/05/2021 Nº diárias: 2
SaNTaNa do araGUaia / cUMarU do NorTE / 12/05/2021 - 
13/05/2021 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / florESTa do araGUaia / 13/05/2021 - 
14/05/2021 Nº diárias: 1
florESTa do araGUaia / BElEM / 14/05/2021 - 14/05/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: GEorGE HaMilToN coSTa dE fraNca
MaTrÍcUla: 57213100 cPf: 19820917204
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 655179
Portaria de diarias No. 47791/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar entrega de materiais na EE-
EfM São Miguel de Beja no município de abaetetuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 05/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 06/05/2021 - 06/05/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: odoriValdo dE SoUZa crUZ
MaTrÍcUla: 447587
cPf: 15912663272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 654996

.

.

Portaria
.

ProrroGaÇÃo de LiceNÇa cUrso / ccVs
Portaria nº 2842/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em ciências Sociais, na Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, do(a) servidor(a) LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ, 
matricula nº 57188941-1, Professor classe iii, lotado(a) no(a) divisão 
de legislação e Enquadramento, no Município de Belém, no período de 
01/05/2021 a 27/10/2021.
Portaria nº 2844/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado acadêmico do 
Programa de Pós-Graduação em ciências e Matemáticas, na Universidade 
federal do Pará, do(a) servidor(a) aNdrEa liMa dE SoUZa coZZi, 
matricula nº 57208833-1, Especialista em Educação classe ii, lotado(a) 
no(a) divisão de legislação e Enquadramento, no Município de Belém, no 
período de 17/03/2021 a 12/09/2021.
Portaria nº 3076/2021 de 11/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação, na Universidade federal do Pará/UfPa, 
do(a) servidor(a) adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa, matricula nº 
57220076-1, Professor classe iii, lotado(a) no(a) divisão de legislação 
e Enquadramento, no Município de Belém, no período de 11/04/2021 a 
01/10/2021.
Portaria nº 2839/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação, na Universidade federal do Pará/UfPa, 
do(a) servidor(a) adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa, matricula nº 
57220076-2, Especialista em Educação classe iii, lotado(a) no(a) divisão 

de legislação e Enquadramento, no Município de Belém, no período de 
11/04/2021 a 01/10/2021.
Portaria nº 2821/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado em Educação 
física, na Universidade federal do Vale do São francisco, do(a) servidor(a) 
aNa PaUla SiQUEira da PoNTE, matricula nº57205282-1, Professor 
classe ii, lotado(a) no(a) divisão de legislação e Enquadramento, no 
município de Belém, no período de 31/03/2021 a 30/09/2021.
Portaria nº 2815/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro/
UfrJ, do(a) servidor(a) aNa EMilia da lUZ loBaTo, matricula nº 
54180292-1, Professor classe iii, lotado(a) no(a) divisão de legislação 
e Enquadramento, no Município de Belém, no período de 03/06/2021 a 
29/11/2021.
Portaria nº 2814/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado em letras, na 
Universidade federal do Pará/UfPa, do(a) servidor(a) MEliSSa da coSTa 
alENcar, matricula nº 57204009-1, Professor classe iii, lotado(a) no(a) 
divisão de legislação e Enquadramento, no município de Belém, no período 
de 01/05/2021 a 27/10/2021.
Portaria nº2816/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a Licença para participar do curso de Mestrado Profissional em 
Ensino de Matemática, na Universidade Estadual do Pará/UEPa, do(a) 
servidor(a) carloS alBErTo MarTiNHo BraYNEr JUNior, matricula 
nº5897545-1, Professor classe ii, lotado(a) no(a) divisão de legislação 
e Enquadramento, no município de Belém, no período de 03/02/2021 a 
01/08/2021.
Portaria nº 2807/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado em Estudos 
antrópicos na amazônia, na Universidade federal do Pará, do(a) servidor(a) 
iZaEl NUNES da GaMa, matricula nº 57217504-1, Professor classe i, 
lotado(a) no(a) divisão de legislação e Enquadramento, no município de 
Belém, no período de 01/03/2021 a 31/07/2021.
Portaria nº 2846/2021 de 06/05/2021
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado em literatura e 
crítica literária, na Universidade católica de São Paulo, do(a) servidor(a) 
JorGE PaUliNo dUarTE dE araUJo, matricula nº 5506140-3,Professor 
classe ii, lotado(a) no(a) divisão de legislação e Enquadramento, no 
Município de Belém, no período de 10/03/2021 a 05/09/2021.

Protocolo: 655291
desiGNar
Portaria nº.:2999/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 802160/2020
formalizar a designação da servidora Maria ENi dE JESUS caSTro, 
Matrícula nº 54197647/3, Espec. em Educação, para responder pela 
função de diretor i (GEd-3) da EEEf.Nair Zahluth/ananindeua,  durante 
o impedimento do titular, no periodo de 28/12/2020 de 10/02/2021, para 
fins de regularização funcional.
Portaria nº.:2566/2021 de 03/05/2021
de acordo com o Processo nº 377701/2021
considerando não haver ônus adicional para do Estado.
designar olGa fErrEira NaSciMENTo, Matrícula nº 57224159/1, 
assistente administrativo, para responder pela coordenadoria de controle 
de folha de Pagamento, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/04/2021 a 15/04/2021
Portaria nº.:2570/2021 de 03/05/2021
de acordo com o Processo nº 43778/2021 
designar SUraMa caMPoS BiTENcoUrT, Matrícula nº 54183468/2, Espec. 
em Educação, para responder interinamente pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEfM,roberto carlos Nunes Barroso/Santa izabel do Pará, a 
contar de 05/05/2021.
Portaria nº.:2998/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 140337/2021
designar TaTiaNa rEGiNa loUriNHo dE caSTro, Matrícula nº 5735890/2, 
Professor, para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-
3) da EEEM. Prof.Elza de oliveira Maia/Santa izabel do Pará, a contar de 
12/05/2021 
Portaria nº.:2927/2021 de 07/05/2021
de acordo com o Processo nº 203653/2021
designar Maria do Socorro fErrEira loUriNHo, Matrícula nº 
57209279/1, Espec. em Educação, para  responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf. Monsenhor azevedo/Belém, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 01/04/2021 a 15/05/2021.
Portaria nº.:2924/2021 de 07/05/2021
de acordo com o Processo nº 386554/2021
designar diEllE dE aGUiar TiNoco Sa, Matrícula nº 57215267/1, 
assistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
Secretaria (GEd-1) da EEEM.Magalhaes Barata/Santa izabel do Pará, a 
contar de 11/05/2021. 
Portaria nº.:2996/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 238246/2021
designar aNdrE ViNiciUS cardoSo, Matrícula nº 55587113/3, Professor, 
para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM.Prof. anizio Teixeira/Marabá, a contar de 12/05/2021.
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Portaria nº.:2997/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 408387/2021
designar loUrENa rENaTa coSTa da rocHa GoMES, Matrícula nº 
57209084/1, Espec. em Educação, para responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEM.Prof. ruth Guimarães ferreira/Benevides, a contar de 
12/05/2021. 
Portaria nº.:2926/2021 de 07/05/2021
de acordo com o Processo nº 309576/2021
designar TaiS fiGUEirEdo aMoriM rodriGUES, Matrícula nº 
57208442/1, Espec. em Educação, para  responder pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf.Prof. anesia/Belém, durante o impedimento do titular, 
no periodo de 01/02/2021 a 17/03/2021
Portaria nº.:2936/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 94032/2021
designar JaMillE do Socorro SaNTaNa rodriGUES, Matrícula nº 
57227153/2, Espec. em Educação, para  responder pela função de diretor 
ii(GEd-3.1) da EEEFM. Julia Seffer/Ananindeua, durante o impedimento 
do titular, no periodo de 04/03/2021 a 17/04/2021.
Portaria nº.:2934/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 1059708/2020
designar lEa aGria MacHado, Matrícula nº 5901501/1, Espec. em 
Educação, para responder interinamente pela função de Secretária 
(GEd-1) da EEEfM.Prof. Jorge lopes raposo/icoaraci/Belém, a contar de 
11/05/2021 
Portaria nº.:2935/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 321109/2021
designar alda lUcia SilVa MarQUES, Matrícula nº 5890931/1, 
assistente administrativo, para responder interinamente pela função de 
Secretaria(GEd-1) da EEEf.ruth Passarinho/Belém, a contar de 11/05/2021 
Portaria nº.:2937/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 115885/2021
designar BETcE BaSilE dE oliVEira, Matrícula nº 471402/1, Espec. em 
Educação, para  responder pela função de diretor ii(GEd-3.1) da EEEM. 
Paes de carvalho/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/03/2021 a 14/04/2021
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria nº.:2584/2021 de 03/05/2021
de acordo com o Processo nº 138079/2021
dispensar, a pedido, JoSiaNE carValHo GoMES, Matrícula nº 57209477/1, 
Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM.Prof. 
Esther Bandeira Gomes/Belém, a contar de 04/05/2021
Portaria nº.:2993/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 725212/2020
dispensar, a pedido, aNToNETE da SilVa TorrES, Matrícula nº 
5142377/1, assistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) da 
EEEFM. Profissional Prof.Deusarina da Silva Rodrigues/Castanhal, a contar 
de 12/05/2021
Portaria nº.:2569/2021 de 03/05/2021
de acordo com o Processo nº 43778/2021 
dispensar, a pedido, idaJaNE MoNTE VErdE SilVa, Matrícula nº 
5841933/2, Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM.roberto carlos Nunes Barroso/Santa izabel do Pará, a contar de 
05/05/2021.
Portaria nº.:2994/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 275240/2021
dispensar, a pedido, Marcia criSTiNa MoNTEiro riBEiro,  Matrícula 
nº 5902164/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM. dr. otavio Meira/sede/Benevides, a contar de 12/05/2021 
Portaria nº.:2991/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 408387/2021
dispensar  loUrENa rENaTa coSTa da rocHa GoMES, Matrícula nº 
57209084/1, Espec. em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM.dom calabria/Marituba, a contar de 12/05/2021. 
Portaria nº.:2992/2021 de 10/05/20212934
de acordo com o Processo nº 275169/2021
dispensar, a pedido, JUlio cESar da SilVa, Matrícula nº 5711738/1, 
Espec. em Educação, da função de diretor i (GEd-3) da EEEM. agroindustrial 
Juscelino kubitschek/Benevides, a contar de 10/05/2021. 
Portaria nº.:2923/2021 de 07/05/2021
de acordo com o Processo nº 386554/2021
dispensar, a pedido, iVaNildo Maral dE aGUiar, Matrícula nº 361623/1, 
Escrevente datilografo, da função de Secretario (GEd-1) da EEEM.
Magalhaes Barata/Santa izabel do Pará, a contar de 11/05/2021. 
Portaria nº.:2932/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 1059708/2020
dispensar, a pedido,  aYrUSKa Erida PESSoa oliVEira Matrícula nº 
8061557/1. Merendeira, da função de Secretária (GEd-1) da EEEfM.Prof. 
Jorge lopes raposo/icoaraci/Belém, a contar de 11/05/2021 
Portaria nº.:2933/2021 de 10/05/2021
de acordo com o Processo nº 321109/2021
dispensar, a pedido, roSiNElMa MEirElES da SilVa, Matrícula nº 
57215613/3, assistente administrativo, da função de Secretaria(GEd-1) 
da EEEf.ruth Passarinho/Belém, a contar de 11/05/2021 

LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº.2931/2021 de 07/05/2021
Nome:NiValdo raMoS MoNTEiro
Matrícula:716090/1cargo:assist.administrativo
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:03/03/2021 a 01/04/2021-02/04/2021 a 01/05/2021
Triênios:30/05/2006 a 29/05/2009-30/05/2009 a 29/05/2012
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:3039/2021 de 11/05/2021
Nome:doMiNGaS lUcaS dE aZEVEdo 
Matrícula:5312744/2Período:12/07 à 28/05/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Morad. Vila Nova P. Moura carvalho/Belém
Portaria nº.:3040/2021 de 11/05/2021
Nome:aNdrE SoarES SaNTa BriGida 
Matrícula:57212298/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Maria Encarnação de araujo/ananindeua
Portaria nº.:3041/2021 de 11/05/2021
Nome:aNa caroliNa coElHo PiNTo 
Matrícula:5755921/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Benjamin constant/Belém
Portaria nº.:3042/2021 de 11/05/2021
Nome:aNdrEZa ViaNa caValcaNTE 
Matrícula:57224122/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Benjamin constant/Belém
Portaria nº.:3043/2021 de 11/05/2021
Nome:JEroNiMo JoSÉ Baia fErrEira 
Matrícula:5777941/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEM.Magalhães Barata/Belém
Portaria nº.:3044/2021 de 11/05/2021
Nome:fErNaNda aTaidE da coSTa 
Matrícula:57229060/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2017
Unidade:EE. Barão do rio Branco/Belém
Portaria nº.:3045/2021 de 11/05/2021
Nome:WalEria Maria coSTa alVES 
Matrícula:57209598/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EEEM.Magalhães Barata/Belém
Portaria nº.:3038/2021 de 11/05/2021
Nome:aNdrEY VEriciUS cardoSo 
Matrícula:57212110/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Veread.Manoel Matos da costa/icoaraci
Portaria nº.:3037/2021 de 11/05/2021
Nome:THaiara SilVa da SilVa 
Matrícula:5948345/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Veread.Manoel Matos da costa/icoaraci
Portaria nº.:3036/2021 de 11/05/2021
Nome:roSiaNa SiQUEira aUGUSTo 
Matrícula:5483441/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Veread.Manoel Matos da costa/icoaraci
Portaria nº.:3035/2021 de 11/05/2021
Nome:BrUNo alEXaNdrE liMa dE MaToS 
Matrícula:57213246/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3034/2021 de 11/05/2021
Nome:adEliNo riBEiro da SilVa 
Matrícula:562610/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3033/2021 de 11/05/2021
Nome:raiMUNda alda PaNToJa 
Matrícula:758035/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3032/2021 de 11/05/2021
Nome:alcEU raiMUNdo da crUZ MoraES 
Matrícula:54190371/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3031/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria EloiSa foNSEca dE MaGalHÃES MarTiNS 
Matrícula:731501/1 Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3030/2021 de 11/05/2021
Nome:daNiEl BorGES dE caSTro 
Matrícula:731412/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3029/2021 de 11/05/2021
Nome:EriKa GoNÇalVES MarTiNS 
Matrícula:57212390/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3028/2021 de 11/05/2021
Nome:BErNadETE dE JESUS BarroS 
Matrícula:5074487/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3058/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria do Socorro TaVarES TElES 
Matrícula:453447/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém



54  diário oficial Nº 34.582 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

Portaria nº.:3057/2021 de 11/05/2021
Nome:NEiZE Maria BarroS dE caSTilHo 
Matrícula:730289/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3056/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria dE BElÉM fErrEira liMa 
Matrícula:523615/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3055/2021 de 11/05/2021
Nome:MiSaEl fErrEira da coSTa 
Matrícula:57213973/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2019
Unidade:EEEfM.Min. alcides carneiro/ananindeua
Portaria nº.:3054/2021 de 11/05/2021
Nome:JailToN coSTa dE MoraiS 
Matrícula:6022111/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3053/2021 de 11/05/2021
Nome:cirlENi do Socorro da SilVa carNEiro 
Matrícula:57214822/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:Min. alcides carneiro/ananindeua
Portaria nº.:3052/2021 de 11/05/2021
Nome:Marcia criSTiNa cardoSo da SilVa 
Matrícula:396770/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3051/2021 de 11/05/2021
Nome:KaTiENE SoUZa da SilVa 
Matrícula:57212247/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3050/2021 de 11/05/2021
Nome:carMEM SilVia fariaS dE BarroS liMa 
Matrícula:57208857/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2020
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3049/2021 de 11/05/2021
Nome:aUricElia SilVa doS aNJoS 
Matrícula:453960/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3048/2021 de 11/05/2021
Nome:aNa Maria dE MElo MorEira 
Matrícula:299111/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3047/2021 de 11/05/2021
Nome:aNa carla carNEiro cardoSo 
Matrícula:5899530/Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3046/2021 de 11/05/2021
Nome:SUEli SaraiVa Garcia 
Matrícula:308811/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Benjamin constant/Belém
Portaria nº.:3059/2021 de 11/05/2021
Nome:roSialVa coElHo MorEira MoroToMi 
Matrícula:5828198/2Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. Maroja Neto/Belém
Portaria nº.:3003/2021 de 11/05/2021
Nome:aNa criSTiNa ToNoEiro GoMES 
Matrícula:5189632/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Vera Simplicio/Belém
Portaria nº.:3004/2021 de 11/05/2021
Nome:iVaN roBErTo coSTa SaNToS 
Matrícula:626724/1Período:01/06 à 30/06/21Exercício:2021
Unidade:colegio Estd.Prof.isabel amazonas/ananindeua
Portaria nº.:3005/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria dE NaZarE SilVa dE SoUZa 
Matrícula:467022/1Período:01/10 à 30/10/21Exercício:2020
Unidade:EEEf.Morad. Vila Nova P. Moura carvalho/Belém
Portaria nº.:3007/2021 de 11/05/2021
Nome:claUdia BErNadETE BElÉM PaNToJa 
Matrícula:5559782/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.augusto Meira/Belém
Portaria nº.:3008/2021 de 11/05/2021
Nome:aNToNio fErNaNdo da SilVa oliVEira 
Matrícula:784389/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Sta Maria de Belém do Grão Pará/Belém
Portaria nº.:3009/2021 de 11/05/2021
Nome:EdilMarY oliVEira diaS TEiXEira 
Matrícula:73504016/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Sta Maria de Belém do Grão Pará/Belém
Portaria nº.:3010/2021 de 11/05/2021
Nome:criSTiaNE GoMES MENdoNÇa GoNÇalVES 
Matrícula:54195569/3Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Pe. Benedito chaves/Belém
Portaria nº.:3011/2021 de 11/05/2021
Nome:ErY MarTiNS da PaiXÃo 
Matrícula:451142/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Vilhena alves/Belém
Portaria nº.:3012/2021 de 11/05/2021
Nome:GlaNair VENaNcio alcaNTara filHo 
Matrícula:335983/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Bento XV/Belém

Portaria nº.:3013/2021 de 11/05/2021
Nome:JoSÉ Maria rodriGUES cardoSo 
Matrícula:732788/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.Bento XV/Belém
Portaria nº.:3014/2021 de 11/05/2021
Nome:THaiS roBErTa BarBoSa da SilVa 
Matrícula:57216321/1Período:05/07 à 18/08/21Exercício:2019
Unidade:EEEf. Boca do acre/Belém
Portaria nº.:3016/2021 de 11/05/2021
Nome:MoiSES loBaTo dE oliVEira 
Matrícula:57211440/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.Sta Maria de Belém do Grão Pará/Belém
Portaria nº.:3017/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria aMalia PErEira caValcaNTE 
Matrícula:5899980/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.inst.de Educ. Estadual do Pará/Belém
Portaria nº.:3018/2021 de 11/05/2021
Nome:MaTHEUS alVES dEMETEri 
Matrícula:57211760/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. artur Porto/Belém
Portaria nº.:3019/2021 de 11/05/2021
Nome:adalBErTo GEraldo diaS Maia 
Matrícula:447641/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. artur Porto/Belém
Portaria nº.:3020/2021 de 11/05/2021
Nome:alUiSio MoraES BoTElHo 
Matrícula:447650/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE. artur Porto/Belém
Portaria nº.:3021/2021 de 11/05/2021
Nome:daNiEl MESQUiTa MarcEliNo 
Matrícula:6321160/2Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria nº.:3022/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria liNdiMar corrEa carValHo 
Matrícula:57217115/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.assoc.dos Morad.do Jardim re.Jaderlar/Belém
Portaria nº.:3023/2021 de 11/05/2021
Nome:fraNciSca MENdoNÇa oliVEira rEiS 
Matrícula:265209/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EEEf.assoc.dos Morad.do Jardim re.Jaderlar/Belém
Portaria nº.:3024/2021 de 11/05/2021
Nome:EUNicE Garcia MaciEl MarTiNS 
Matrícula:5553318/1Período:01/07 à 14/08/21Exercício:2021
Unidade:EE Prof. Mª luiza da costa rego/icoaraci
Portaria nº.:3025/2021 de 11/05/2021
Nome:alESSaNdra do NaSciMENTo ValENTE SilVa 
Matrícula:57210484/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2020
Unidade:EE.Honorato filgueira/Mosqueiro
Portaria nº.:3026/2021 de 11/05/2021
Nome:Maria riSalVa coSTa coElHo 
Matrícula:642851/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:ERC Anexo Núcleo Prof.Helena Antipoff/Belém
Portaria nº.:3027/2021 de 11/05/2021
Nome:HEllEN criSTiNa dE NaZarE carValHo da SilVa 
Matrícula:57213834/1Período:01/07 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE. artur Porto/Belém

Protocolo: 655292
GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo 
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: rdc SrP ElETrÔNico Nº 002/2021-Nlic/SEdUc
objeto: rdc SrP Eletrônico para escolha da proposta mais vantajosa para 
registro de Preços visando a contratação pelo regime diferenciado de 
contratação de empresa especializada de engenharia para a coNSTrUÇÃo 
dE crEcHES PadrÃo SEdUc EM diVErSoS MUNicÍPioS do ESTado 
DO PARÁ, visando à construção e entrega completa das edificações em 
completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de 
Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para 
funcionamento. 
Processo nº 2021/229466-PaE
UaSG 925315
observação: os interessados poderão obter o edital a partir do dia 
13/05/2021, através dos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.
seduc.pa.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br. Maiores informações no 
Núcleo de licitação - Nlic através do fone: 0xx-91-3201-5096 ou pelo 
e-mail: seduc.nlic@gmail.com
responsável pelo certame:
Nome: Nícolas Pinto alves
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
data: 09/06/2021
Hora: 10h00min 
Belém, 12 de maio de 2021.
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 655298
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do Processo oriGiNaL: 2020/505204
Nº do PaE: 2021/424432
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 02/2021
Nº TErMo: 1
claSSificaÇÃo: oBraS
daTa dE aSSiNaTUra: 10/05/2021
MoTiVo: Prorrogação da vigência do contrato nº 02/2021-UEPa por mais 
120 dias
iNÍcio da ViGÊNcia: 11.05.2021
fiNal da ViGÊNcia: 07.09.2021
foro: BElÉM/Pa
coNTraTado
coNTraTado:
NoME: SociEdadE facE ENGENHaria lTda - EPP
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ Nº: 14.440.545/0001-23
loGradoUro: conjunto cidade Nova Viii, Trav. WE-45-B
cidadE: ananindeua
Uf: Pa
cEP: 67.133-805
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 655000
terMo aditiVo ao coNtrato
Pae Nº 2021/ 393413–UePa
Processo originário n. 2020/580681–UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 03/2021-UEPa
Nº TErMo: 1
claSSificaÇÃo: obra
daTa dE aSSiNaTUra: 11/05/2021
MoTiVo: acréscimo de valor e Prorrogação de vigência
JUSTificaTiVa: alTEraÇÃo Para acrÉSciMo dE Valor e ProrroGa-
ÇÃo do PraZo dE ViGÊNcia do coNTraTo N. 03/2021-UEPa
Valor do TErMo: r$ 119.031,26 (cento e dezenove mil, trinta e um reais 
e vinte e seis centavos).
iNÍcio da ViGÊNcia : 12/05/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 10/07/2021
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201 12 364 1506 74766
Elemento de despesa: 449051
fonte do recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 21.803.528/0001-79
NoME: PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES EirEli
loGradoUro: Passagem Brasília, 9ª
Bairro: atalaia
cEP: 67013-570,
cidadE: ananindeua
Uf: Pa
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 654832

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 11/2021-UEPa, cujo objeto é a aquisição de Equipa-
mentos de Som para dar suporte aos profissionais do Instituto Confúcio da 
Universidade do Estado do Pará.
a empresa vencedora do certame foi:
1- 38.084.603/0001-91 – daNToN GaBriEl SiMPlicio dE SalES SilVa, 
item 01, 02 e 03 (Valor da Proposta: r$ 19.252,00).
item cancelado 04
Belém, 12 de maio de 2021 .
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor UEPa

Protocolo: 654924
HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de ges-
tor superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico N° 10/2021/UEPa, cujo objeto é a contratação de 
Empresa Especializada na coleta Externa, Tratamento (incineração) e des-
tinação final de resíduos de Serviços de Saúde, como resíduos químicos, 
biológicos contaminados e perfuro cortante e medicamentos, de forma 
contínua, conforme a demanda produzida pelo centro de Saúde Escola do 
Marco e campus iV, autorizando a emissão de nota de empenho e contra-
tação em favor da licitante vencedora do certame:
1- 09.332.562/0001-07 - PrESErVE colETora dE rESidUoS lTda, (Va-
lor da proposta r$ 84.600,00).
Belém, 12 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor UEPa

Protocolo: 654985

HoMoLoGaÇÃo de resULtado de LicitaÇÃo
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, na condição de gestor 
superior, homologa o resultado do certame licitatório na modalidade PrE-
GÃo ElETrÔNico N° 13/2021/UEPa, cujo objeto é a aquisição de Material 
de consumo para equipar a Unidade de assistência em fisioterapia ocu-
pacional – cEr iii, em função dos atendimentos prestados à comunidade, 
autorizando a emissão de nota de empenho e contratação em favor das 
licitantes vencedoras do certame:
1- 01.580.769/0001-99 - BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli, (Valor da 
proposta r$ 1.393,00);
2- 15.579.052/0001-31 - EdEr JUNior G. loPES, (Valor da proposta r$ 4.370,80);
3- 19.518.277/0001-39 - PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElariaS EirEli, 
(Valor da proposta r$ 35.301,98);
4- 23.146.066/0001-90 - STar coMErcio dE aliMENToS lTda, (Valor da 
proposta r$ 17.293,10);
5- 34.577.439/0001-01 - BraSil SHoPPiNG EirEli, (Valor da proposta r$ 150.761,70).
Belém, 12 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor UEPa

Protocolo: 654988

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2021/411654
Nº da diSPENSa: 12/2021
daTa da aSSiNaTUra:12/05/2021
ParTES/ coNTraTada: BraSil SHoPPiNG EirEli
cNPJ: 34.577.439/0001-01
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de 
pesquisas individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e finan-
ceira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os 
grupos de pesquisas da UEPa.
ENdErEÇo: rua coelho Neto, SN, conj Edilson abreu, Quadra 14, Juazei-
ro, cEP: 68.790-000, Santa izabel do Pará..
Valor: r$ 8.216,95 (oito mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e 
cinco centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 0301006579
ElEMENTo da dESPESa: 339030
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei n. 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: rUBENS cardoSo da SilVa
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da BraSil SHoPPiNG EirEli para aquisição de material de con-
sumo, para apoio de projetos de pesquisas individuais, aprovados no Termo 
de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que esti-
mulem a integração entre os grupos de pesquisas da UEPa. , conforme espe-
cificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no Município de 
Belém/Pa e com fundamento legal no art. 24, XXi da lei n. 8.666/93.
Belém, 12 de maio de 2021.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 655287

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 688/2021, de 12 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: MarcElo coElHo MarQUES
Matrícula funcional: 5912404/ 3
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 2.650,00
339039_ r$ 500,00
Portaria N° 689/2021, de 12 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: MarcEla rEiS MESQUiTa
Matrícula funcional: 57231020/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339039_ r$ 3.000,00
Portaria N° 690/2021, de 12 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: lair da SilVa frEiTaS filHo
Matrícula funcional: 5810485/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
Portaria N° 694/2021, de 12 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
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cargo: dirETor do cENTro dE ciENciaS NaTUra
Nome: EliaNE dE caSTro coUTiNHo
Matrícula funcional: 54189000/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
ordenador responsável
lEoNY lUiS loPES NEGrÃo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento

Protocolo: 655031
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 691/2021, de 12 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: TEcNico B
Nome: BiaNca caMPoS ValENTE
Matrícula funcional: 55587166/ 2
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0261
339030_ r$ 2.500,00
339039_ r$ 500,00
Portaria N° 692/2021, de 12 de Maio de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aUXiliar dE SErVico c
Nome: PaTricia do Socorro da coSTa GoNcalVES
Matrícula funcional: 5832543/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 655037

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Portaria N° 682/2021, de 12 de maio de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 308/2021, de 19.02.2021, publicada 
no d.o.E nº 34.498 de 22/02/2021, que concedeu a servidora caMila 
NaSciMENTo alVES, id. funcional nº 5951229/1 cargo de ProfESSor 
SUBSTiTUTo, lotado (a) no dEParTaMENTo dE ENGENHaria aMBiENTal, 
14 e ½ (quatorze e meia) diárias devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de Paragominas/Pa, no período de 09/03/2021 a 23/03/2021 
para ministrar disciplina.
Portaria N° 683/2021, de 12 de maio de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 378/2021, de 03.03.2021, publicada 
no d.o.E nº 34.507 de 04/03/2021, que concedeu ao servidor WalTEr 
JESUS da coSTa MarTiNS filHo, id. funcional nº 5947578/1 cargo de 
ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no dEParTaMENTo dE MaTEMáTi-
ca ESTaTÍSTica E iNforMáTica, 15 e ½ (quinze e meia) diárias devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Marabá/Pa, no período de 
12/03/2021 a 27/03/2021 para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 654980

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 260/2021 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019.
ProcESSo: 2021/478185
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença Prêmio no período de 04/06/2021 a
03/07/2021, correspondente ao triênio de 02/01/2013 a 01/01/2016, para 
a servidora, MarcElo fErrEira doS rEiS, Matrícula nº 3210553/1, car-
Go: Servente, lotada na SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
12 de maio de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 654979

diÁria
.

Portaria Nº 258/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019. considerando o Processo nº 2021/484717
rESolVE:
autorizar o pagamento de 5 ½ (ciNco E meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
luan alves Silva, Gerente - diSaN, Matrícula: 5946734/1, cPf: 
965.754.332-00, o qual se deslocará ao município de Soure/Pa no período 
de 17/05 a 22/05/2021, com objetivo de desenvolver atividades do Projeto 
Hortas Sociais Pedagógicas do Pará, convênio com a fundação Banco do 
Brasil, cUJo MoriSTa QUE irá rEaliZar o dESlocaMENTo JÚlio cÉ-
Sar do Socorro araÚJo da SilVa,MaT.5911765.
Classificação Orçamentária:
43101- 08.244.1505.8397 0101006357 247.170 3390314
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
11 de dE Maio 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 654868

FÉrias
.

PUBLicado
Quarta-feira, 12 dE Maio dE 2021 diário oficial No 34.581

Protocolo: 654885

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 287/2021-GaB/Pres BeLÉM, 12 dE Maio dE 2021.o 
PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34571 de 03.05.2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o Me-
morando nº 707/2020-ciaM-MaraBá/Pa de 29/12/2020, Parecer Jurídico 
nº 008/2021– ProJUr/2020-ProJUr de 11/01/2021, despachos do Presi-
dente da faSEPa de 12/01/2021 e 12/05/2021; r E S o l V E:art. 1º. dE-
TErMiNar, com fulcro no art. 199, a instauração do Pad Nº 05/2021(Pro-
cesso nº 2021/20601), a fim de apurar suposta violação de direito; Art. 
2º. dESiGNar, com base no art. 205, que as servidoras JaQUEliNE coU-
TiNHo MarTiNS, matrícula nº 55586393/1, KáTia MilENE BarBoSa da 
SilVa, matrícula nº 54180675/2 e SaNdra Maria doS SaNToS MEdEi-
roS, matrícula nº 3222543/2, lotados neste Órgão, sob a Presidência da 
primeira, procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr, 
conforme art. 208, o prazo de 60 (sessenta) dias para que a comissão 
Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; art. 4º. 
Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
Portaria Nº 288/2021-GaB/Pres BeLÉM, 12 de Maio de 2021.o 
PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamen-
tal de 30.04.2021, publicado no doE nº 34571 de 03.05.2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 213/2019-ciaM-MaraBá/Pa de 25/03/2019, Parecer Jurídico nº 
120/2019-ProJUr de 06/05/2019, despachos do Presidente da faSEPa de 
10/05/2019 e 12/05/2021;r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar, com fulcro 
no art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa Nº 06/2021(Pro-
cesso nº 2019/192018), a fim de averiguar os fatos e eventuais responsabi-
lidades; art. 2º. dESiGNar, com base no art. 205, que as servidoras, KáTia 
MilENE BarBoSa da SilVa, matrícula nº 54180675/2, JaQUEliNE coUTi-
NHo MarTiNS, matrícula nº 55586393/1 e SaNdra Maria doS SaNToS 
MEdEiroS, matrícula nº 3222543/2, lotadas neste Órgão, sob a Presidência 
da primeira, procedam às apurações do fato suscitado; art. 3º. coNcEdEr, 
conforme art. 201, parágrafo único, o prazo de 30 (trinta) dias para que a co-
missão Processante conclua a apuração e apresente relatório conclusivo; art. 
4º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ 
cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 655023
Portaria Nº 277-GaB/Pres BeLÉM, 10 de Maio de 2021. o PrE-
SidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34571 de 03.05.2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Memo-
rando nº 05/cPad 5 de 07.05.2021, despachos da aSPad de 10.05.2021 e 
do Presidente da faSEPa de 10.05.2021.rESolVE: art. 1º. dESiGNar que 
as servidoras KáTia MilENE BarBoSa da SilVa, matrícula nº 3222543/2 
e JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS, matrícula nº 55586393/1, SUBSTiTUa 
os servidores alEXaNdrE ViEira e fláVio aUGUSTo MoraES do car-
Mo, nos atos apuratórios do Pad Nº 21/2019 – MaraBá/Pa - (Processo nº 
2018/164283). art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor com publicação no 
diário oficial. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.
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Portaria Nº 278-GaB/Pres BeLÉM, 10 de Maio de 2021. o PrE-
SidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará, 
no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34571 de 03.05.2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o Memo-
rando nº 06/cPad 5 de 07.05.2021, despachos da aSPad de 10.05.2021 e 
do Presidente da faSEPa de 10.05.2021.rESolVE:art. 1º. dESiGNar que 
as servidoras KáTia MilENE BarBoSa da SilVa, matrícula nº 3222543/2 
e JaQUEliNE coUTiNHo MarTiNS, matrícula nº 55586393/1, SUBSTiTUa 
os servidores alEXaNdrE ViEira e fláVio aUGUSTo MoraES do car-
Mo, nos atos apuratórios do Pad Nº 22/2019 – MaraBá/Pa - (Processo nº 
2019/152182). art. 2º. Esta PorTaria entra em vigor com publicação no 
Diário Oficial. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 
lUiZ cElSo da SilVa/Presidente da faSEPa.

Protocolo: 654865

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 284 de 11 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidora odila MoNTEiro BiTTENcoUrT, 
matrícula nº. 54191103/1, cargo MoNiTor, triênio 14.02.2015/2018, pe-
ríodo 03.05.2021 à 01.06.2021.
Portaria Nº 285 de 11 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor dircEU dE caSTro SaN-
ToS, matrícula nº. 57189055/1, cargo aG. adMiNiSTraTiVo, triênio 
05.09.2016/2019, período 03.05.2021 à 01.06.2021.
Portaria Nº 286 de 11 de Maio de 2021 - rESolVE: conceder, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, servidor Jairo EdiVaNil rocHa QUEi-
roZ, matrícula nº. 5850371/2, cargo MoNiTor, triênio 25.10.2011/2014 
complemento, período 17.05.2021 à 15.06.2021.
Portaria Nº 556/20 de 10 de seteMBro de 2020
Publicada em 14.09.2020 – doE Nº 34.343
onde se lê: 26.11.2016/2019
Leia – se: 07.03.2017/2020
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 655071

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde

Portaria Nº 267 de 04 de Maio de  2021.resolve conceder365(trezentos e sessenta e cinco)dias de reapda-
çãofuncional provisória a servidora abaixo 

relacionada:

NoME carGo MaT laUdo PErÍodo diaS licENÇa loTa-
ÇÃo

criSTiaNE Maia dE 
araÚJo riBEiro

MoNi-
Tor 57200390/1 62549 28.05.20 a 

27.05.21 365 rEad.fUNc.
ProV ciJaM

criSTiaNE Maia dE 
araÚJo riBEiro

MoNi-
Tor 57200390/1 73047 28.05.21 a 

27.05.22 365 rEad.fUNc.
ProV ciJaM

Portaria Nº 269 de 03 de Maio de  2021.resolve conceder365(trezentos e sessenta e cinco)dias de reapda-
çãofuncional provisória as servidoras abaixo 

relacionadas:

NoME carGo MaT laUdo PErÍodo diaS licENÇa loTa-
ÇÃo

Maria JoSÉ caldaS dE 
SoUZa

MoNi-
Tor 54195788/1 73424 21,03.21 a 

27.03.21 7 rEad.fUNc.
ProV

ciaM 
SidE-
ral

ÂNGEla dE oliVEira 
MElo

MoTo-
riSTa 54191516/1 73422 22.02.21 a 

05.03.21 73 rEad.fUNc.
ProV

ciaM 
SidE-
ral

lUiZ cElSo da SilVa
-PrESidENTE faSEPa        

Protocolo: 655127

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: sUPriMeNto de FUNdos-163- do dia 12/05/2021
oBJETiVo: cobrir despesas eventuais, com serviço pessoa jurídica, para atender 
o GalMoX, no transporte de materiais de consumo para as Unidades cESEBa E 
SEMiliBErdadE de Santarém  (486375/2021-Mem 62/2021-GalMoX).
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393 - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339039 – r$ 1.000,00-(SErViÇo)
SErVidor: JoSE lUiZ arrUda carValHo
carGo coMiSSioNado dE GErENTE iii-MaTrÍcUla: 5947239/ 1
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:15 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 10 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 655090
Portaria: 162- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 10/05/2021
oBJETiVo: cobrir despesas de pequeno vulto, com aquisição de Material 
de Consumo, para compra de óculos, a fim de atender adolescente custo-
diado no cSEM - Proc. 475735/2021 - Mem  101/2021-cSEM
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8393
ProJETo aTiVidadE: 68-8393  - aÇÃo: 183322
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 220,00-(consumo)
SErVidor: caNdida odaiSa SaNToS da foNSEca
MaTricUla: 57224519/ 3 - carGo:aUXiliar dE ENfErMaGEM
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:30 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 654957

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 192/2021
oBJETiVo: : Participação em reunião de articulação junto aos municípios de acará 
e Moju, acerca das ações de saúde e cidadania em Territórios Quilombolas do Pará.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: acará e Moju/Pa
SErVidor:
• DIEGO MENDES DA MOTA COELHO; CARGO: Coordenador Programa Raízes; 
MaT: 5912132/2; PErÍodo: 11 a 12/05/2021; Quantidade de diárias: 1,5.
• ANANIAS SOARES DA COSTA; CARGO: Motorista; MAT: 57202332; PERÍ-
odo: 11 a 12/05/2021; Quantidade de diárias: 1,5.
• ROBERTA VASCONCELOS DA CUNHA; CARGO: Gerente; MAT: 5958698/1; 
PErÍodo: 11 a 12/05/2021; Quantidade de diárias: 1,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 655234

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria
.

Portaria N° 06/2021 - Gs/sedeMe
dispõe sobre a instauração da comissão Especial de avaliação, para o de-
senvolvimento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Jurídica – 
EVTE, referente ao projeto denominado “PA-150 + Complexo Alça Viária”.
a SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEra-
ÇÃo E ENErGia - SEdEME, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
138, no inciso ii, da constituição do Estado do Pará e o decreto Estadual 
n° 1.242, de 16 de março de 2015;
considerando que o art. 21 da lei federal n° 8.987, de 1995, permite que, 
à iniciativa privada, seja autorizada a realização de estudos, levantamen-
tos ou projetos, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, cujos 
dispêndios correspondentes, a serem especificados no edital, deverão ser 
ressarcidos pelo vencedor da licitação;
considerando que o decreto Estadual n° 1.242, de 16 de março de 2015 
permite que a Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mine-
ração e Energia – SEdEME poderá fazer uso do PMi para projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações da competência de outros órgãos e entida-
des da administração pública direta e indireta do Poder Executivo, podendo 
realizar o respectivo procedimento de seleção no intuito de promover sua 
finalidade de formular e executar de forma sustentável a política de desen-
volvimento econômico, mineração e energia do Estado do Pará, e;
considerando que o art. 2°, §3° do decreto Estadual n° 1.242, de 16 de 
março de 2015 permite que o órgão ou entidade pública deverá instituir 
uma comissão Especial de avaliação para cada PMi, com no mínimo 3 
(três) servidores públicos, levando em consideração as características téc-
nicas dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, à qual caberá 
a análise e indicação de aprovação ou não, para fins de escolha do titular 
do órgão ou da entidade pública promotora do PMi,
rESolVE:
art. 1° instaurar a comissão Especial de avaliação para acompanhar, ava-
liar e selecionar os estudos, levantamentos, projetos ou investigações para 
subsidiar o projeto da concessão da rodovia Pa-150 e complexo alça-Viária.
• 1° A Comissão será formada pelos seguintes servidores por:
1. Wilton Marcello Santos Teixeira, representando a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia - SEdEME;
2. adler Gerciley almeida da Silveira, representando a Secretaria de Estado 
de Transportes - SETraN; e
• Rosimar Borges Reis e Silva, representando a Agência de Regulação e 
controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - arcoN.
• 2° A Presidência da referida Comissão será exercida pela Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEdEME.
art. 2° Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa., 12 de maio de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 655113

diÁria
.

Portaria N° 040/2021 – BeLÉM, 12 de Maio de 2021.
Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/ cargo: 
SEcrETário adJUNTo dE ESTado /origem: Belém-Pa/ destino: São João 
de Pirabas –Pa/Período:14/05/2021/diária:0,5(meia)/objetivo: Visita à 
Prefeitura, câmara dos Vereadores e associação comercial do Município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655125



58  diário oficial Nº 34.582 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

Portaria N° 043/2021  -  BeLÉM, 12 de Maio de 2021.
Nome:Ulysses ferreira Gonçalves/Matrícula:n°5946276/1/cargo:Mo-
torista/origem:Belém-Pa/destino:São João de Pirabas-Pa/Período:-
dia14/05/2021/diária: 0,5 (meia)/objetivo:conduzir o Secretário de Esta-
do e o Secretário adjunto à Prefeitura de Pirabas, à câmara Municipal dos 
Vereadores e à associação comercial.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655121
Portaria N° 042/2021 daF/sedeMe BeLÉM, 12 de Maio de 2021.
Nome: JoSÉ fErNaNdo GoMES JÚNior/Matricula:n°5251788/3/ cargo: 
SEcrETário dE ESTado/origem:Belém-Pa/destino:São João de Pirabas/
Pa/Período:dia 14/05/2021/diárias:0,5 (meia)/objetivo:visitar á Prefeitura, 
à câmara dos Vereadores e a associação comercial de São João de Pirabas.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655118
Portaria N° 041/2021 – BeLÉM, 12 de Maio de 2021.
Nome: carloS aUGUSTo dE PaiVa lEdo/Matricula: 57195771/2/ cargo: 
SEcrETário adJUNTo dE ESTado /origem: Belém-Pa/ destino: Santa-
rém –Pa/Período:26/05/2021 a 28/05/2021/ diária:2,5(duas e meia)/ob-
jetivo: compor a comissão que irá acompanhar a visita técnica realizada 
pelo Ministério do Turismo na região do Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 655134

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

Portaria Nº 042/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/477873;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: lETÍcia GUEdES loBaTo, matrícula: 5930412/2, ocu-
pante do cargo de Gerente de Suprimentos e aNdrÉ da PaiXÃo rodri-
GUES, Motorista, como colaborador eventual.
oBJETiVo: realizar visita técnica no di industrial para atender necessida-
de estipulada, com os participantes, da licitação nº 002/2021 cPl/codEc.
dESTiNo: Barcarena
PErÍodo: 19/05/2021
QTdE: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 654974
Portaria Nº 043/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/482833;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: MaNoEl iBiaPiNa araUJo caValEiro dE MacEdo, 
matrícula: 5947055/1, ocupante do cargo de diretor de atração inves-
timentos e Negócios e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista, como 
colaborador eventual.
oBJETiVo: Participar de visita institucional em atendimento ao ofício cir-
cular 008/2021-GS/SEdEME.
dESTiNo: castanhal
PErÍodo: 06/05/2021
QTdE: ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 10 de Maio de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 654978

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
d.o.e nº 34.272 de 03 de julho de 2020 , Protocolo: 558136 .
Partes: JUNTa coMErcial do ESTado do Pará e ProSolUTioN coNSUl-
Toria & SiSTEMaS iNforMáTicoS lTda, cNPJ N° 07.273.558/0001-90.
onde se Lê: iPca/Bc no percentual de 3,4288% .
Leia-se: iPca/Bc no percentual de 3,387440% .
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da Junta co-
mercial do Estado do Pará.

Protocolo: 654955

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

6º tac Nº 05/2019 – cPi 03/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio Xingu ii – cNPJ 34.316.461/0001-90
oBJETo: execução de Serviços de Terraplanagem, Pavimentação e drena-
gem Pluvial, nos Municípios de Medicilândia, Senador José Porfírio e Brasil 
Novo, neste Estado.
Justificativa: Reequilíbrio econômico-financeiro, cfe. Art. 65, II, d, da Lei 8.666/93.
Valor do reequilíbrio: r$ 14.306.894,78
dotação orçamentária: 07101 15.451.1489.7645 449051 0131/0331
data de assinatura: 12/05/2021
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 654950
2º tac Nº 61/2020 – cV Nº 17/2020
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Magno Bentes Engenharia lTda - EPP – cNPJ 22.981.708/0001-03
objeto: Execução de Serviços de Engenharia para implantação de rede coletora, 
ETE e drenagem do projeto TErPaZ, no município de Belém/Pa, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 13/05/2021 a 10/10/2021
data da assinatura: 12/05/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 654906

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de JULGaMeNto das ProPostas de PreÇo Nota FiNaL – 
coNcorrÊNcia PÚBLica iNtercioNaL cPi 011/2020– cPL/sedoP
objeto: contratação de consultoria Especializada na Elaboração e revisão 
de Planos Municipais de Saneamento Básico nos 04 Eixos de desenvolvi-
mento Urbano (água, Esgoto, drenagem e resíduos Sólidos), conforme 
Termo de referência e anexo.
a comissão Permanente de licitação coMUNica ao iNTErESSadoS o 
rESUlTado do JUlGaMENTo daS ProPoSTaS dE PrEÇo (NoTa fiNal), 
ENVEloPE 03, conforme abaixo:
ProPoSTaS claSSificadaS:
1º lUGar: aliaNÇa ProJEToS E SErViÇoS ESPEcialiZadoS dE aPoio adMi-
NiSTraTiVo EirEli, cNPJ: 16.807.274/0001-27 - NoTa fiNal - 89,49 PoNToS;
2º lUGar: E.c.P. SolUÇÕES EM SErViÇoS dE ENGENHaria, aMBiEN-
TaiS, SociaiS E ProdUTiVaS – EirEli, cNPJ: 10.721.497/0001-8 – 
NoTa fiNal – 87,24 PoNToS;
3º lUGar: TErra lTda, cNPJ: 04.015.340/0001-47 04.015.340/0001-47 
– NoTa fiNal – 67,63 PoNToS;
ProPoSTa dESclaSSificada:
coNSÓrcio ENVEX/fErMa: ENVEX ENGENHaria E coNSUlToria lTdacNPJ: 
08.418.789/0001-07-fErMa ENGENHaria lTda – EPP, cNPJ: 08.418.789/0001-07.
a comissão Permanente de licitação, informa que o resultado das propostas, está 
disponível na cPl e poderá ser solicitado através do e-mail: cpl@sedop.pa.gov.br
dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ter-
mos do art. 109 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a comissão Permanente de licitação.
Belém-Pa, 12/05/2021
leandro de aguiar alves
Presidente da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 655126

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto
contrato nº 32/2020 – cP nº 17/2019 – contratação de empresa para 
prestação de serviços de acompanhamento, supervisão e apoio as obras de 
infraestrutura urbana de mobilidade, saneamento infovias, neste Estado.
Justificativa: incluir a funcional programática:  15.451.1489.7645, 
fonte 0131/0331/4101/4301 à cláusula quarta do instrumento origi-
nal, cfe. art. 65, §8º da lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 12/05/2021
contratada: coNSÓrcio SUPEr-iNfra/Pa
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 654897

diÁria
.

Portaria Nº. 318/2021, de 12 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no 
doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, 
de 24 de Janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/504166, de 
12/05/2021 – GaB/SEdoP.
r E S o l V E:
i -  autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar ao Município de 
Barcarena/Pa, no dia 12/05/2021, com objetivo da realização de visita 
técnica no referido município, sem ônus para esta SEdoP.
NoME: Benedito ruy Santos cabral, matrícula nº. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 655108
Portaria Nº. 326/2021, de 12 de Maio de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/504170, de 
12/05/2021 - GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula nº 5946403/1; cargo/função: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário de Estado, desta SEdoP, ao mu-
nicípio de Barcarena/Pa.
NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº 3211339/1, cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora acima e o Secretário 
de Estado, desta SEdoP.
dESTiNo: Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 12/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 655116
Portaria Nº. 311/2021, de 10 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no 
doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/467872, de 04/05/2021 
– cPro/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Márcia andrea fadul Neves do couto, matrícula nº 6955/1, cargo/
função: Técnico em Gestão de infraestrutura – arquiteto.
oBJETiVo: realizar Visita Técnica na ilha de Mosqueiro (distrito de Be-
lém)/PA, com a finalidade de fazer levantamento e verificação in loco da 
situação atual das orlas do Marahú, Paraiso, ariramba e Praia Grande.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, matrícula nº 57197483/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 10/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 654862
Portaria Nº. 310/2021, de 10 de Maio de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribui-
ções que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no 
doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria 
nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/471806, de 04/05/2021 
– cPro/coSG/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carollina Pykosz azevedo, Matrícula nº 5939068/2, cargo/função: 
assessor Especial ii.
oBJETiVo: realizar Visita Técnica no Município de Salinópolis/Pa, nas or-
las do Atalaia e do Maçarico, com a finalidade de verificar a situação local.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1, 
cargo/função: Motorista.

oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora lotada nesta SEdoP, 
ao referido município.
dESTiNo: Salinópolis/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 13 a 14/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 654859

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 308/2021, de 11 de Maio de 2020.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o falecimento da Servidora Maria do Socorro flor de lima 
Vieira, assistente de infraestrutura, ocorrido no dia 09/05/2021;
coNSidEraNdo os relevantes serviços executados por Vossa Senhoria à Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP.
r E S o l V E:
I – Declarar Luto Oficial por 03 (três) dias, no âmbito da Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP, em sinal de 
reconhecimento e de pesar pelo falecimento da Servidora Maria do Socorro 
flor de lima Vieira, ocorrido em 09/05/2021.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 09/05/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 654858

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 40/2019
Objeto: Acréscimos e decréscimos de quantitativo, ficam ajustadas as Planilhas 
do contrato e acrescido o valor de r$2.290.774,33 (dois milhões duzentos e no-
venta mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), passando 
o valor global para r$25.387.017,70 (vinte e cinco milhões e trezentos e oitenta 
e sete mil e dezessete reais e setenta centavos), representando um aumento na 
ordem de 11,1217% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 12/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: Sólida construção ltda.
ordenador em exercício: Nagib charone filho.

Protocolo: 655074
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 60/2020
Objeto: Acréscimos e decréscimos de quantitativo, ficam ajustadas as Planilhas 
do contrato e decrescido o valor de r$51,15 (cinquenta e um reais e quinze 
centavos), passando o valor global para r$9.129.833,07 (nove milhões e cento e 
vinte e nove mil e oitocentos e trinta e três reais e sete centavos), representando 
um supressão na ordem de 0,0006% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 12/05/2021.
Classificação dos Objetos: Outros.
contratada: Sólida construção ltda.
ordenador em exercício: Nagib charone filho.

Protocolo: 655065

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de sUsPeNsÃo – coNcorrÊNcia PÚBLica NacioNaL Nº 
01/2021-NGtM
coMUNicaMoS que está suspensa a abertura dos envelopes da coNcor-
rÊNcia PÚBlica NacioNal Nº 01/2021-NGTM, marcado para 09h do dia 
28 de maio de 2021, cujo objeto é a contratação de Empresa de Engenharia 
Especializada na Execução de obras rodoviárias, Urbanísticas e civis para 
Implantação do Projeto de Requalificação da Rua Ananin, no Município de 
ananindeua, Estado do Pará, em virtude da readequação do Termo de refe-
rência e Planilhas orçamentárias. deste modo a administração em momento 
oportuno licitará o objeto em questão. a nova data da sessão pública será 
informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.
Belém, 12 de maio de 2021.
Eduardo de castro ribeiro Junior
dirETor GEral - NGTM

Protocolo: 655143
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secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

errata
.

Fica retificado na PORTARIA nº 159 de 10/05/2021, publicada no 
d.o.e. nº 34.580 de 11/05/2021.
onde se lê: no período de 03/05/2021 a 02/06/2021.
Leia-se: no período de 03/05/2021 a 01/06/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de maio de 2021.

Protocolo: 655083

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao coNVÊNio de coo-
PeraÇÃo tÉcNica e FiNaNceira Nº 008/2019– sectet/UFPa/
FadesP
Termo aditivo: 02
data de assinatura: 06/05/2021
objeto do convênio: Tem por objeto estabelecer o regime de mútua co-
operação técnica e científica entre a UFPA e SECTET, com vistas ao pleno 
desenvolvimento do projeto de ensino, pesquisa e extensão central de su-
porte tecnológico às ações de elaboração de cartografia social, doravante 
denominado MAPAS DIGITAIS. Aplica-se especificamente aos seguintes 
territórios de pacificação, a saber: a) Município de Belém – incluem os bair-
ros da Terra firme, Guamá, Jurunas, cabanagem e Benguí; b) Município de 
ananindeua – icuí; Município de Marituba – Nova União.
objeto do aditamento: o presente termo tem por objeto as seguintes alterações:
1) Prorrogação de prazo de vigência do convênio de cooperação Técnica 
e Financeira nº 008/2019 – SECTET/UFPA/FADESP, ficando o prazo de vi-
gência final para 06/11/2021, atualizando os prazos para a conclusão das 
metas e atividades previstas no projeto;
2) alteração do Plano de Trabalho: item 06 – Plano de aplicação dos recursos.
concedente: Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
convenente: Universidade federal do Pará - UfPa (cNPJ nº: 
34.621.748/0001-23)
interveniente: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fa-
dESP (cNPJ nº: 05.572.870/0001-59)
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY, Secretário de Es-
tado/SEcTET.

Protocolo: 655190

FÉrias
.

Portaria Nº 161 de 12 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo Pro-
fiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 01.01.2019, pu-
blicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/497688.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias regulamentares:

MaTrÍcUla NoME EXErcÍcio PErÍodo dE GoZo
80845778/4 adEJard Gaia crUZ 2019/2020 08/06 a 07/07/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 655062

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Portaria Nº 163/2021 – sectet de 12 de Maio de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dEcrETo dE 
01.01.2019, publicado no doE Nº 33.771, de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a necessidade condução dos pregões eletrônicos e pre-
senciais a serem realizados no âmbito da SEcTET;
coNSidEraNdo os termos da lei federal nº 10.520/2002 e suas altera-
ções e, da lei Estadual nº 6.474/2002, que tratam da modalidade pregão 
na administração pública;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo nº 2020/431174, bem como 
do Processo nº 2020/796717 referente à licitação;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar como Pregoeiro no âmbito da SEcTET o servidor lEoNildES 
PirES riBEiro JÚNior, Mat.: 54192801/2, pelo período de 06 (seis) meses.
art. 2º - coNSTiTUir a comissão de Pregão Eletrônico para realização 
de certame licitatório para a aquisição de equipamentos e acessórios para 
operacionalizar a oferta de curso Técnico em cozinha, através da Escola de 
Ensino Técnico do Estado do Pará – EETEPa icoaraci francisco das cha-
gas azevedo, visando atender as necessidades desta Secretaria de Estado.

art. 3º - dESiGNar para compor a referida comissão, os servidores abaixo 
relacionados que ficarão sob a Presidência do primeiro:

QTd NoME MaTrÍcUla fUNÇÃo
01 leonildes Pires ribeiro Júnior 54192801/2 Pregoeiro
02 Paulo rubens ribeiro Pereira 830038/1 Membro
03 lorena Gama Tobias 5050154/3 Membro

art. 4º - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 12 de maio de 2021.
carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY
Secretário de Estado

Protocolo: 655008

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

Portaria
.

Portaria N° 090/2021 – GaBiNete, de 12 de Maio de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E 
PESQUiSaS – faPESPa, no uso de suas atribuições legais e com fundamen-
to no parágrafo único, Viii, do art. 7º, da lei complementar Estadual nº. 
061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.
coNSidEraNdo os termos constantes no Processo n.2021/488027;
rESolVE:
dESiGNar o servidor JHoN aSSUNÇÃo dE SoUZa, matrícula nº 
5918280/1, ocupante do cargo Técnico em Gestão de desenvolvimento 
ciência Tecnologia – ciências Sociais, para, em substituição à servidora 
Maria GláUcia PacHEco MorEira, matrícula nº 5824877/2, ocupante 
do cargo Técnico em Gestão Pública, integrar a coMiSSÃo dE SiNdicÂN-
cia iNVESTiGaTiVa, instituída pela PorTaria n. 080/2021-GaBiNETE, de 
04 de Maio de 2021, publica no d. o. E. n.34.573, de 05 de Maio de 2021.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 12 de Maio de 2021
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 655192

coNVÊNio
.

convênio nº 010/2021
objeto: a execução de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
com transferência de recursos financeiros públicos, cuja finalidade é o for-
talecimento dos programas e cursos de pós-graduação, reconhecidos pela 
coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – caPES, 
através da concessão de uma 01 (uma) quota composta por 26 (vinte e 
seis) bolsas de Mestrado e 10 (dez) bolsas de doutorado.
concedente: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa.
convenente: Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG.
interveniente: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP
Valor: r$ 1.935.360,00 (Um milhão, novecentos e trinta e cinco mil, tre-
zentos e sessenta reais).
Vigência: 39 (trinta e nove) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 12/05/2021.
dotação orçamentária: 19.571.1490.8697
fonte: 0101
Natureza de despesa: 335041
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy

Protocolo: 655075

oUtras MatÉrias
.

cHaMada PÚBLica FaPesPa Nº 005/2021
seLeÇÃo de caNdidatos Para coNcessÃo de BoLsa
a fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa, fun-
dação pública vinculada à Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e 
Educação Profissional e Tecnológica - SECTET do Governo do estado do 
Pará, que entre suas missões tem a de desenvolver estudos e pesquisas 
socioeconômicas e ambientais nas áreas de economia regional, políticas 
públicas, estudos setoriais e dinâmica do território, coNVida os interessa-
dos a apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos para seleção 
pública de candidatos a bolsa de pesquisa, no âmbito de informações ma-
croeconômicas do estado do Pará..
Período de Submissão: data para submissão das candidaturas é de 13 
a 27 de maio de 2021
os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta chamada 
poderão ser obtidos por intermédio do endereço (bp2102fapespa@gmail.com),
JUarEZ aNTÔNio SiMÕES QUarESMa
 Diretor-Científico da FAPESPA

Protocolo: 654920
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EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato. Nº coNtrato: 015/2021. - ModalidadE 
dE liciTaÇÃo : Pregão Eletrônico nº 006/2020 e seus anexos e a ata 
de registro de Preços nº 006/2020 - ParTES: ProdEPa E dBa SUPor-
TE E coNSUlToria lTda - oBJETo: aquisição de Equipamentos e Mate-
riais de informática e Telecomunicações para ampliação da rede Estadual 
de Telecomunicações - daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021 - ViGÊNcia: 
10/05/2021 a 09/05/2022 - Valor (r$): 1.548.204,28 - doTaÇÃo orÇa-
MENTária: 23.722.1508.7669 – 339030 - 449052 - foNTE dE rEcUrSo: 
0301 –- ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da 
coSTa - ENd. do coNTraTado: ananindeua, Estado do Pará, sito rodovia 
Br 316, nº 501, Km 8, Ed. Business 316 – sala 303, cep. 67.030-007.

Protocolo: 654941

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 2º - Nº do coNtrato: 006/2019 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 037/2018 - ParTES: Pro-
dEPa e claro S/a - oBJETo E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: – 
Prorrogação do Prazo de Vigência; do Preço e da dotação orçamentária - 
Valor (r$): 52.678,80  - daTa da aSSiNaTUra: 06/05/2021 - ViGÊNcia 
do adiTaMENTo: 07/05/2021 a 06/05/2022 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.126.1508.8238 – 339040 - foNTE dE rEcUrSo: 0261 - ordENador 
rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo 
do coNTraTado E cEP: rua flórida, 1970, bairro cidade Monções, cEP: 
04.565-001 - São Paulo (SP).

Protocolo: 653525
Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 010/2020 - Modali-
dadE dE liciTaÇÃo: dispensa licitação nº 004/2020 - ParTES: ProdEPa e 
cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola – ciEE - oBJETo E JUSTificaTi-
caTiVa do adiTaMENTo: – Prorrogação do Prazo de Vigência; do reajuste, 
Preço e dotação orçamentária - Valor (r$): 12.588,48 - daTa da aSSiNa-
TUra: 06/05/2021 - ViGÊNcia do adiTaMENTo: 07/05/2021 a 06/05/2022 
- doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.122.1297.8338 – 339039 - foNTE dE rE-
cUrSo: 0261 - ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo 
da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E cEP: av. conselheiro furtado, 
2865 Ed. Síntese 21 - Salas 2 e 4 - cremação, Belém - Pa, 66063-060.

Protocolo: 653528

diÁria
.

Portaria Nº 193, de 11 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) Mario coUTo SoarES, Engenheiro Elétrico, matrícula 732532, 
11/05/2021 a 14/05/2021, à Belém-Pa/São João do araguaia/Belém-Pa, 
para Vistoria e relatórios técnicos para implantação de laboratório via sa-
télite. ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 194, de 12 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabora-
dor(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /divisão de infovias 
digitais, matrícula 73394, 09/05/2021 a 20/05/2021, à Belém-Pa/almei-
rim/Belém-Pa, para continuação da ativação da rota Vitória do Xingu até 
Monte dourado; Projeto iSolUX. ordenador: MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 195, de 12 de Maio de 2021 - diária ao(à) colabo-
rador(a) MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista de Suporte, 
matrícula 73408, 18/05/2021 a 22/05/2021, à BelémPa/Tailándia/ca-
metá/Jacundá/itupiranga/Belém-Pa, para Para ativação das unidades do 
cliente dEfENSoria PUBlica na rede de fibra Óptica Estadual. chama-
dos: 2021029260, 2021029261, 2021029262 e 2021029263.Tailândia; 
cametá; Jacundá e itupiranga. região Tocantis e lago Tucuruí. ordena-
dor: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 655078

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

adMissÃo de serVidor
.

eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 14/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/249930
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 14/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo KaraTÊ MÃoS VaZiaS.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 499,050,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).

considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 14/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o ESCOLA DE SAMBA BOEMIOS DA VILA FORMOSA, 
cNPJ Nº 63.887.475/0001-61.

Protocolo: 655251

diÁria
.

Portaria Nº 140/2021-seeL, de 11 de Maio de 2021.
coNcEdEr, 04 e ½ diárias aos servidores BErTiNo lEal BarBoSa NETo, 
matrícula nº 5946881/1 e rUY GUilHErME aMaNaJáS MaUÉS, matricula nº 
6320945/3, para realizar visita técnica e workshop, no município de dom Eli-
seu – Pa, no período de 18 a 22/05/2021. ordenador: arlindo Penha da Silva.

Protocolo: 655152

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de FoMeNto: 14/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/249930
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 014/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo ProJETo KaraTÊ MÃoS VaZiaS.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 10/05/2021 a 31/07/2021.
oSc:EScola dE SaMBa BoÊMioS da Vila faMoSa, cNPJ Nº 
63.887.475/0001-61
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
ação: 240355;
Pi: 21dEMG00010
Valor: r$ 499.050,00
daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655244
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 15/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/250231
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 15/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTo do ProJETo BraNdUra.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
Valor: r$ 499,050,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 15/2021, nos termos  art. 31, ii da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com o ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA TRADIÇÃO DA VIDA, 
cNPJ Nº 92.932.393/0001-05.

Protocolo: 655213
Processo Nº. 2021/250231 – seeL/Pa
oBJeto: “ProJeto BraNdUra”.
ratiFiÇÃo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
15/2021, nos termos do art. 31,ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS ProVE-
NIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 188/2021-aJUr/SEEl.
Belém, 10 de maio de 2021
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 655220
eXtrato do terMo de FoMeNto: 15/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/250231
daTa dE raTificaÇÃo: 10/05/2021
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGiBi-
lidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 015/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VolViMENTodo ProJETo BraNdUra
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31, ii e demais 
legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/02/2021 a 30/04/2021.
oSc: aSSociaÇÃo carNaValESca TradiÇÃo da Vila, cNPJ Nº 
02.932.393/0001-05
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c;
fonte de recursos: 0101000000;
Elemento de despesa: 335041;
ação: 240355;
Pi: 21dEMG00008
Valor: r$ 499.050,00
daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021.
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655199
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Processo Nº. 2021/249930 – seeL/Pa
oBJeto: “KaratÊ MÃos VaZia”.
ratiFiÇÃo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
14/2021, nos termos do art. 31,ii da lei nº 13019/14, rEcUrSoS ProVE-
NIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exarada no 
Parecer Jurídico nº 187/2121-aJUr/SEEl.
Belém, 10 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 655259
Processo Nº. 2021/250189 – seeL/Pa
oBJeto: PrÁtica de BodYBUiLdiNG
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico Nº 
08/2021, nos termos do art. 31 caput, da lei nº 13.019/14, rEcUrSoS 
PROVENIENTES DE DEMANDA GOVERNAMENTAL ratifico a justificativa exa-
rada no Parecer Jurídico nº 134/2021-aJUr/SEEl.
Belém, 06 de maio de 2021.
arliNdo PENHa da SilVa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 655173
eXtrato da iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 08/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/250189
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 08/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VOLVIMENTO DO PROJETO “PRÁTICA DE BODYBUILDING”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31 caPUT e de-
mais legislações aplicáveis.
Valor: r$ 499.050,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o SEcrETario dE 
ESTado dE ESPorTE E laZEr, arliNdo PENHa da SilVa, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento Público 
Nº 08/2021, nos termos do art. 31 da lei federal n° 13.019/2014 visando 
firmar parceria com a ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO PARÁ WJ PRODUÇÕES 
arTiSTicaS, cNPJ Nº 15.279.114/0001-90.

Protocolo: 655166
eXtrato do terMo de FoMeNto: 08/2021
eXercÍcio: 2021
Processo N°: 2021/250189
oBJETo: o PrESENTE TErMo dE foMENTo, dEcorrENTE da iNEXiGi-
BilidadE dE cHaMaMENTo PÚBlico 08/2021 TEM Por oBJETo a cElE-
BraÇÃo dE ParcEria aTraVÉS dE TErMo dE foMENTo Para o dESEN-
VOLVIMENTO DO PROJETO “PRÁTICA DE BODYBUILDING”.
fUNdaMENTo lEGal: lei federal n° 13.019/14 arTiGo 31 caPUT e de-
mais legislações aplicáveis.
ViGÊNcia: 01/05/2021 à 30/07/2021.
oSc: aSSociaÇÃo cUlTUral do Pará WJ ProdUÇÕES arTiSTicaS, 
cNPJ Nº 15.279.114/0001-90.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0301009217
Elemento de despesa: 335041
ação: 240355
Pi: 21dEMG00009
Valor:r$ 499.050,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e cinquenta reais).
daTa da aSSiNaTUra: 10/05/2021
ordENador rESPoNSáVEl: arliNdo PENHa da SilVa

Protocolo: 655160

secretaria de estado
de tUrisMo

.

diÁria
.

Portaria Nº. 095/2021 – GePs/setUr, de 12 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/487980; rESolVE: con-
ceder 5 e ½ (cinco e meia) diárias a servidora lUciaNa rENaTa SilVa 
BaSToS, mat. 5957412/1,Ger. de captação de recursos e Negócios. oBJ: 
realizar levantamento de campo para elaboração de projeto de sinalização 
turística.dESTiNo: Santarém e Belterra/Pa. PErÍodo: 17 a 22/05 2021.
alBiNo JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 655084
Portaria Nº. 094/2021 – GePs/setUr, de 12 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/488395; rESolVE: conceder 5 
e ½ (cinco e meia) diárias a servidora KaTHlEEN ViViaNE SaNToS araÚJo, 
mat. 5957399/1, Ger. de Estruturação dos destinos Turísticos. oBJ: realizar 
levantamento de campo para elaboração de Projeto de Sinalização Turística.
dESTiNo: Santarém e Belterra /Pa. PErÍodo: 17 a 22/05 de 2021.alBiNo 
JoSÉ da SilVa BarBoSa. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 655067
Portaria Nº. 093/2021- GePs/setUr, de 12 de Maio de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/463564; rESolVE: conce-
der 3 e ½ (três e meia) diárias ao empregado público adMilSoN alcÂNTa-
ra da SilVa, mat. 54188981/2, Ger. de des. e Projetos de investimento.
OBJ: Organizar e conduzir a “Oficina do Programa de Regionalização do 
Turismo”, evento que reunirá 16 municípios da Região Turística do Capim.
dESTiNo: Paragominas/Pa. PErÍodo: 18 a 21/05 de 2021. alBiNo JoSÉ 
da SilVa BarBoSa.diretor de administração e finanças

Protocolo: 655049

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

Portaria Nº 301/2021/GaB/dPG, de 12 de Maio de 2021.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, incisos i e Viii, da lei complementar n° 
054, de 07 de fevereiro de 2006; coNSidEraNdo os termos da lei fe-
deral de nº. 10.448, de 09 de maio de 2002, que instituiu o dia da de-
fensoria Pública no Brasil; coNSidEraNdo a programação institucional 
organizada por esta defensoria Pública, voltada para membros, servidores 
e estagiários da instituição, por ocasião da Semana da defensoria Pública; 
coNSidEraNdo a realização de sessão solene do conselho Superior no 
dia 19 de maio de 2021, às 9 horas, para concessão da Medalha do Mérito 
defensorial, do Prêmio Benedicto Wilfredo Monteiro e do Prêmio Servidor 
Sangue Verde, rESolVE:
Art. 1º Liberar de suas atividades finalísticas e/ou administrativas junto 
a suas respectivas unidades de atuação, no dia 19 de maio de 2021, sem 
prejuízo de seus vencimentos, os (as) Membros (as), Servidores (as) e 
Estagiários (as) da defensoria Pública do Estado do Pará, para participa-
rem, presencial ou virtualmente, da cerimônia de concessão da Medalha do 
Mérito defensorial (1ª edição), do Prêmio Benedicto Wilfredo Monteiro (6ª 
edição), e do Prêmio Servidor Sangue Verde (1ª edição).
Parágrafo único. As chefias de cada núcleo/unidade administrativa deverão 
zelar pela continuidade do serviço, em especial no que tange às audiências 
judiciais agendadas para a data.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 655272
Portaria Nº 20/2021/GaB/dPG, de 12 de Maio de 2021.
concede a Medalha Mérito defensorial, instituída pela resolução cSdP nº 
171, de 17 de outubro de 2016.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções previstas no art. 8º, i, Viii e XViii da lei complementar nº 54, de 07 
de fevereiro de 2006; considerando o disposto na resolução do cSdP de nº 
171, de 17 de outubro de 2016, considerando a necessidade de agraciar os 
servidores públicos falecidos em decorrência da pandemia de coVid-19, 
conforme deliberação aprovada pelo e. conselho Superior em sessão ocor-
rida na data de 19.04.2021, considerando ser pertinente que tal honraria 
seja entregue aos membros e servidores agraciados na data de 19 de maio 
de 2021, tendo em vista ser o dia alusivo à defensoria Pública, rESolVE:
art. 1º É concedida a Medalha do Mérito defensorial aos defensores Pú-
blicos e Servidores Públicos relacionados no anexo Único desta PorTaria, 
pelos relevantes serviços prestados à defensoria Pública do Estado do Pará.
Parágrafo único. a medalha de que trata o caput será concedida na catego-
ria Tributo pela atuação defensorial e na categoria Homenagem Póstuma.
art. 2º a outorga da Medalha do Mérito defensorial ocorrerá na data de 19 de maio 
de 2021, em sessão solene do e. Conselho Superior, agendada para este fim.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará
aNeXo ÚNico
MedaLHa MÉrito deFeNsoriaL
i – Tributo pela atuação defensorial
a)defensores Públicos:
1. carloS alBErTo MacEdo MoNTEiro;
2. EMilia BENiGNo liMa;
3. fraNciSca SalETE dE SoUZa BraGa;
4. Joao BoSco dE fiGUEirEdo cardoSo;
5. JoSE roBErTo da coSTa MarTiNS;
6. JUlio doMiNGoS dEMaSi dE aGUiar;
7. laUriNdo rodriGUES BEZErra;
8. MaNUEl fiGUEirEdo NETo;
9. Maria caNdida coSTa fEiToSa;
10. Maria lidia doS rEiS fErrEira;
11. Maria lUcia NoGUEira dE BarroS;
12. MarialVa dE SENa SaNToS;
13. MarilENa carMoNa doS SaNToS SilVa;
14. MarilENE BarBoSa SaNTaNa daMaScENo;
15. MErcES dE JESUS MaUES cardoSo;
16. NaZarE GoNÇalVES doS SaNToS;
17. NEidE SaraH liMa rocHa;
18. NorMa Maria doS SaNToS BorGES;
19. raiMUNdo aUGUSTo rioS BriTo;
20. raUl dE SaNTa HElENa coUTo;
21. raYMUNdo GoMES dE PiNHo;
22. rEGiNa Maria da SilVa fErNaNdES;
23. roSa aNGEla GoNcalVES raMoS WENNEr;
24. roSa Maria da SilVa raiol;
25. rUY GUilHErME GalVao dE SoUSa;
26. SElMa NoGUEira dE frEiTaS;
27. VEra lÚcia da SilVa MarQUES;
ii – Homenagem Póstuma
a) Servidores Públicos:
1. SUElY MarQUES
2. fraNcYS fEliX doS SaNToS

Protocolo: 655146
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 295/2021-GGP-dPG, de 11 de Maio de 2021. a SUB-
dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro 
de 2006. considerando o Processo nº 2021/387471. rESolVE: dESiG-
Nar a Servidora Pública rafaElla SoUSa daMaScENo, id. funcional: 
57214027/ 2, para responder pela Gerência de Gestão de Pessoas, desta 
defensoria Pública do Estado do Pará, durante o período de férias da titular, 
MariaNa STHEl fraNciSQUETo, id. funcional: 57201223/ 1, nos perío-
dos de 17/05/2021 a 31/05/2021 – 15 dias e 16/08/2021 a 30/08/2021 
-15 dias, resguardados os efeitos financeiros.
MoNica PalHETa fUrTado BElEM diaS
Subdefensora Pública Geral do Estado do Pará

Protocolo: 654846

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 02/2021
coNtrato Nº: 039/2019
Processo Nº: 2019/589857- dP/Pa
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e a 
ldS SErViÇoS dE liMPEZa lTda, inscrita no cNPJ: 15.150.504/0001-65.
OBJETO: Modifica o valor Contratual, inicialmente estabelecido na CLÁU-
SUla SÉTiMa, consoante dispõe a cláUSUla dÉciMa QUarTa: da repac-
tuação do contrato nº 039/2019, conforme estabelecido na convenção co-
letiva de Trabalho 2021/2022, vigente a partir de 01/01/2021, modificando 
o valor global para r$ 120. 974,76 (cento e vinte mil novecentos e oitenta 
e quatro reais e setenta e seis centavos) e mensal para r$10.081,23 (dez 
mil e oitenta e um reais e vinte e três centavos), respectivamente, a contar 
da dataBase de 01/01/2021.. daTa aSSiNaTUra: 10/05/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8460 Natureza de despesa: 
339037 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008460c Gp Pará: 266601 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: lÚcia Maria SiMÕES PErEira.
cPf/Mf: 514.307.113-53.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Tibúrcio cavalcante, nº 2953, Sala 01, dio-
nísio Torres, fortaleza/cE, cEP: 60.125-101.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. cPf/Mf Nº: 
833.315.652-53.

Protocolo: 654992

FÉrias
.

Portaria Nº 297/2021-GGP-dPG, de 11 de Maio de 2021. a SUB-
dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº  2021/501175. rESolVE: conceder 30 
(trinta) dias de férias regulamentares ao defensor Público BrUNo fariaS 
liMa, id. funcional: 5931569/ 1, referente ao aquisitivo (2020/2021), com 
gozo fracionado, nos período de 16/06/2021 a 30/06/2021 – 15 dias e 
10/01/2022 a 24/01/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 654838

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 294/2021-GGP-dPG, de 11 de Maio de 2021. a SUB-
dEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº 2021/414169. rESolVE: aUToriZar, o 
gozo de 29 (vintenove) dias de férias residuais, do defensor Público EdGar 
MorEira alaMar, id. funcional: 55588692/ 1, referente ao aquisitivo 
(2019/2020), interrompidos por meio da PorTaria nº 527/2020-dPG, de 
13/07/2020; publicado no doe nº 34.284, de 17/07/2020; com gozo dos 
dias residuais deixado para momento oportuno. Sendo agora autorizado o 
gozo, no período de 07/06/2021 a 05/07/2021 – 29 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 654845

JUdiciÁrio
.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

coNtrato
.

extrato do coNtrato Nº 016/2021/tJPa // Partes: TriBUNal dE 
JUSTiÇa do ESTado do Pará e a empresa aMaZoN coNSTrUcoES E 
SErVicoS EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 04.558.234/0001-00 // 
objeto do contrato: contratação de empresa prestadora de serviço de 
operação de empilhadeira elétrica, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i deste edi-
tal. // origem: Pregão Eletrônico de nº. 018/TJPa/2021 // Valor do con-
trato: o valor global do presente contrato referente ao objeto licitado é 

de r$-47.397,84 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais 
e oitenta e quatro centavos), durante o período de 12 (doze) meses. // 
dotação orçamentária: Programas de Trabalho: 02.122.1421.8670, Na-
tureza da despesa: 33.90.37, fonte de recursos: 0118 // Vigên-
cia: 29.04.2021 a 29.04.2022 // data da assinatura: 29/04/2021 // foro: 
Belém/Pa // representante do contratante: débora Moraes Gomes – Se-
cretária de administração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo al-
ves Santos – Secretário de Planejamento, coordenação e finanças. //

Protocolo: 655205

coNVÊNio
.

extrato de acordo de cooperação técnica nº. 006/2021/tJPa // 
Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de acará, ins-
crito no cNPJ: 05.196.548.0001-72 // objeto: cessão de servidores para 
a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das ati-
vidades necessárias à modernização da Justiça no Município de acará. // 
Vigência: 03 (três) anos, com início em 21 de abril de 2021 e término em 
21 de abril de 2024 // data da assinatura: 21/04/2021 // responsáveis 
pela assinatura: célia regina de lima Pinheiro, desembargadora Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e Pedro Paulo Gouvêa Moraes, 
Prefeito do Município de acará. 

Protocolo: 655208
extrato de acordo de cooperação técnica nº. 005/2021/tJPa // 
Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de acará, ins-
crito no cNPJ: 05.196.548.0001-72 // objeto: cooperação entre os partíci-
pes, para cessão de servidores públicos municipais ocupantes da função de 
“assistentes sociais”, pelo acordante para o Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, a fim de dar cumprimento a determinação proferida no Procedimento 
de controle administrativo n°. 000168-29.2011.2.00.0000. // Vigência: 03 
(três) anos, com início em 21 de abril de 2021 e término em 21 de abril de 
2024 // data da assinatura: 21/04/2021 // responsáveis pela assinatu-
ra: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJ/Pa e 
Pedro Paulo Gouvêa Moraes, Prefeito do Município de acará. 

Protocolo: 655209

triBUNais de coNtas
.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 37.078, de 12 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 009/2021-5ªccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 005271/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora JUllY clÉia oliVEira MoUTiNHo, auditor de 
controle Externo, matrícula nº 0101663; para exercer em substituição a 
função gratificada de Gerente de Fiscalização – 5ª CCG, durante o impedi-
mento da titular, raQUEl SoarES daMaS, no período de 07 a 21-06-2021.

Protocolo: 655081
Portaria Nº 37.073, de 12 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 031/2021 - difi protocolizado sob os 
expedientes nº 005148/2021 e nº 005474/2021.
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de con-
trole Externo - administrativo, matrícula nº 0101675, para exercer em 
substituição a função gratificada de Coordenador Orçamentário e Financei-
ro, durante o impedimento do titular, lUciVal SilVa dE SENa, no período 
de 28-04 a 12-05-2021.

Protocolo: 655055
Portaria Nº 37.075, de 11 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 011/2021 – SEGEr, protocolizado sob o 
Expediente nº 005303/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JoSÉ aUGUSTo PaNToJa, auxiliar Técnico de con-
trole Externo, matrícula nº 0100342, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada de Coordenador de Formalização de Decisões, durante o 
impedimento da titular, rEGiNa Maria dE araUJo PaiVa, no período de 
03-05 a 01-07-2021.

Protocolo: 655069
Portaria Nº 37.077, de 12 de Maio de 2021.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 008/2021-5ªccG, protocolizado sob o 
Expediente nº 005269/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora raQUEl SoarES daMaS, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0101507; para exercer em substituição a função grati-
ficada de Controladora da 5ª Controladoria de Contas de Gestão – 5ª CCG, 
durante o impedimento da titular, SaMira SilVEira GaZEl MENEZES, no 
período de 07 a 21-06-2021.

Protocolo: 655076



64  diário oficial Nº 34.582 Quinta-feira, 13 DE MAIO DE 2021

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do termo aditivo: 05
Nº do contrato: 16/2016
objeto do contrato: Prestação de Serviço de agenciamento de Viagens.
Valor do contrato: r$ 0,00
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico Nº 08/2016-MPc/Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará e facto Turismo ltda 
– ME, cNPJ n° 14.807.420/0001-99
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de vigência.
Valor do aditamento: r$ 0,00
Vigência do aditamento: 12/08/2021 a 12/08/2022
dotação orçamentária: Programas de Trabalho 01.122.1442.8515.0000; 
01.122.1442.8748.0000; 01.122.1442.8752.0000; 
01.122.1442.8754.0000; 01.122.1442.8755.0000; Natureza da despesa 
33.90.33.00 fonte de recurso: 0101000000
ordenador responsável: Guilherme da costa Sperry
1º aditivo: 11/08/2017; r$ 0,00; prorrogação
2º aditivo: 10/08/2018; r$ 0,00; prorrogação
3º aditivo: 05/08/2019; r$ 0,00; prorrogação
4º aditivo: 09/07/2020; r$ 0,00; prorrogação

Protocolo: 654939

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria N.º 0124/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
aNa WaNdErlEia MarTiNS doS SaNToS - PErÍodo: 06 a 19/04/2021 
(ProTocolo Nº 110059/2021)
carla Maria carValHo PaSSoS - PErÍodo: 09 a 13/04/2021 (ProTo-
colo Nº 109828/2021)
dJalMa TriNdadE BorGES - PErÍodo: 14/04/2021 (ProTocolo Nº 109943/2021)
EUridicE dE oliVEira BraNdÃo - PErÍodo: 09 a 12/04/2021 (ProTo-
colo Nº 109848/2021)
EWErToN alEXaNdrE caBral - PErÍodo: 13 a 22/04/2021 (ProToco-
lo Nº 109927/2021)
faBrÍcio JorGE roSa dE VaScoNcEloS - PErÍodo: 12 a 18/04/2021 
(ProTocolo Nº 109851/2021)
GlaUcY lUaNa PiNTo frEiTaS - PErÍodo: 23/04/2021 a 06/06/2021 
(ProTocolo Nº 110336/2021)
laNa criSTiNa da coSTa dE aNdradE - PErÍodo: 09 a 28/04/2021 
(ProTocolo Nº 109804/2021)
liliaN VaScoNcEloS da NÓBrEGa - PErÍodo: 29 a 31/03/2021 (Pro-
Tocolo Nº 109160/2021)
Márcio HENriQUE frEiTaS da cUNHa - PErÍodo: 07 a 16/04/2021 
(ProTocolo Nº 109818/2021)
Márcio SaraiVa KaliffE - PErÍodo: 29/03/2021 a 07/04/2021 (Pro-
Tocolo Nº 109785/2021)
Márcio SaraiVa KaliffE - PErÍodo: 06 a 24/04/2021 (ProTocolo Nº 110041/2021)
NaZarETH SiMoNES ViEira doS SaNToS - PErÍodo: 07 a 16/04/2021 
(ProTocolo Nº 109850/2021)
PaUlo roNaldo PaNToJa QUarESMa - PErÍodo: 05 a 06/04/2021 
(ProTocolo Nº 109799/2021)
roGÉrio aUGUSTo SoUZa loPES - PErÍodo:12 a 18/04/2021 (ProTo-
colo Nº 109834/2021)
rUaNNE MarY dE frEiTaS oliVEira - PErÍodo:01/09/2020 a 28/12/2020 
(ProTocolo Nº 109945/2021)
SHEYla criSTiNa cardoSo BarBoSa - PErÍodo: 05 a 09/04/2021 
(ProTocolo Nº 110038/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 27 de abril de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria N.º 0133/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença falecimento, com 
fulcro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
- MaUro aNdrÉ SaNToS ToloSa - Período: 06 a 13/04/2021 (Pro-
tocolo nº 109640/2021)
- MicHEllE BarBoSa dE BriTo - Período:17 a 24/04/2021 (Protocolo nº 110821/2021)
- Márcia daS dorES SaNToS da coNcEiÇÃo - Período: 04 a 11/04/2021 
(Protocolo nº 110100/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 03 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria N.º 0134/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- BiaNca PaiVa dE oliVEira BENETTi - Período: 19 a 25/4/2021 (Proto-
colo nº 110460/2021)
- EliNaldo rEBElo dE SoUSa - Período: 16 a 29/4/2021 (Protocolo nº 110313/2021)
- EWErToN alEXaNdrE caBral MEdEiroS - Período: 23 a 29/4/2021 
(Protocolo nº 110365/2021)
- fEliPE PiNTo MarQUES JUNior - Período: 22/4/2021 (Protocolo nº 
110308/2021)
- lUcia da coSTa florENZaNo - Período: 1º a 16/4/2021 (Protocolo nº 110147/2021)
- Marco aUrElio dE NaZarETH carValHo dE liMa - Período: 7 a 
21/4/2021 (Protocolo nº 110105/2021)
- raiMUNdo NoNaTo NaSciMENTo filHo - Período: 12 a 18/4/2021 
(Protocolo nº 110159/2021)
- SUE aNN da SilVa MarÇal - Período: 19 a 25/4/2021 (Protocolo nº 110473/2021)
- TarSo dE MElo fidEliS - Período: 19 a 20/4/2021 (Protocolo nº 110470/2021)
- ViViaN loBaTo EScocio dE faria - Período: 5 a 18/4/2021 
(Protocolo nº 110230/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 03 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria N.º 0135/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora abaixo relacionada, licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994:
- diNa rodriGUES dE MaToS da SilVa - Período: 19/04/2021 (Protocolo 
nº 110234/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 03 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria N.º 0139/2021-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
- aliNE BoHadaNa PoNTES diaS – Período: 15/04/2021 (Protocolo nº 110036/2021)
- aNa PriScila corrEa da SilVa – Período: 19/04 a 02/05/2021 (Pro-
tocolo nº 110149/2021)
- claYToN WoNGHaN da SilVa – Período: 02/03/2021 (Protocolo nº 109766/2021)
- JoSÉ rENaN PirES dE frEiTaS – Período: 16 a 30/04/2021 (Protocolo 
nº 110095/2021)
- lUcia dE fáTiMa da SilVa QUEiroZ – Período: 22/04 a 07/05/2021 
(Protocolo nº 110174/2021)
- PaUlo SÉrGio MoraES dE SoUZa – Período: 19/04 a 18/05/2021 (Pro-
tocolo nº 110162/2021)
- rENaTo alBUQUErQUE cHaVES – Período: 19 a 25/04/2021 
(Protocolo nº 110139/2021)
- roBErTa dE QUEiroZ SaNTaNa MarTEl – Período: 09 a 22/04/2021 
(Protocolo nº 110069/2021)
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa.
Belém, 05 de Maio de 2021.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 654876
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adMissÃo de serVidor
.

ato N.º 155/2021
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a exoneração da servidora Érica Wisniewski dias Xerfan 
do cargo de provimento em comissão de assessor Especializado, MP.cP-
cE-102-4, por meio do ato nº 145/2021, datado de 30/4/2021,
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no âmbito do Ministério Público,
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994 Marco 
aUrÉlio SoUZa dE oliVEira, para exercer o cargo de provimento em co-
missão de assessor Especializado, MP.cPcE-102-4, a contar de 11/5/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Belém, 11 de maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Procurador-Geral de Justiça, em exercício
republicado por incorreção no doE de 12/05/2021.

Protocolo: 655042

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNVite Nº 002/2021-MP/Pa (repetição do convite nº 001/2021-MP/Pa)
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado, por meio da comissão Permanente 
de licitação, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente à carTa coNViTE Nº 002/2021-MP/Pa (repetição do convite nº 
001/2021-MP/Pa), do Processo administrativo n.º 122/2020-SGJ-Ta, que 
tem como objeto a contratação de empresa para execução de reforma no 
gabinete do ouvidor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará:
1) as empresas as empresas liTHiUM coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, 
ETHoS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo EirEli, Pillar SErViÇoS dE EN-
GENHaria lTda e ESTillo ENGENHaria lTda EPP foram enquadradas 
como beneficiárias da Lei nº 123/06, uma vez terem apresentado toda a 
documentação exigida no item 6 do edital;
2) a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra & coNSTrUÇÕES EirEli não foi en-
quadrada como beneficiária da Lei nº 123/2006 por ter apresentado somente a 
última alteração de seu Contrato Social, descumprindo a alínea “c” do subitem 
6.1 do Edital, o que impossibilita sua participação neste certame, haja vista que 
se trata de licitação exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
conforme previsão do instrumento convocatório, e devidamente registrado na 
ata da Sessão de abertura do convite nº 002/2021-MP/Pa;
3) foi iNaBiliTada a empresa liTHiUM coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda 
em razão de não ter apresentado os demais demonstrativos contábeis exigi-
dos no subitem 8.2.4.2.1.1 do instrumento convocatório, haja vista que em 
sua Nota Explicativa está expresso que a licitante adota o procedimento con-
tábil NBc TG 1000; ainda no que tange à documentação da empresa liTHiUM 
coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, registra-se que a restrição observada em 
sua regularidade fiscal federal poderia ser regularizada mediante a concessão 
do prazo previsto nos subitem 6.2.1 do instrumento convocatório, haja vista a 
licitante ter sido considerada como beneficiária da Lei nº 123/2006;
4) foi iNaBiliTada a a empresa ETHoS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo Ei-
rEli em razão do Balanço Patrimonial não ter sido apresentado na forma 
da lei, conforme exige o subitem 8.2.4.2 do instrumento convocatório, 
uma vez que foi verificada a ausência de assinatura/registro digital do 
administrador da Empresa nos documentos contábeis, e em razão de não 
terem sido apresentados os demais demonstrativos contábeis exigidos no 
subitem 8.2.4.2.1.1 do instrumento convocatório;
5) foi iNaBiliTada a empresa Pillar SErViÇoS dE ENGENHaria lTda 
em razão de não terem sido apresentados os demais demonstrativos con-
tábeis exigidos no subitem 8.2.4.2.1.1 do instrumento convocatório;
6) foi HaBiliTada a empresa ESTillo ENGENHaria lTda, uma vez ter aten-
dido todas as exigências previstas no item 8 do instrumento convocatório.
informamos que o prazo para recurso correrá conforme art.109, da lei nº. 
8.666/93 e suas alterações.
Belém, 12 de maio de 2021.
comissão Permanente de licitação

Protocolo: 655281
o MiNistÉrio PÚBLico do estado comunica aos interessados o resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habi-
litação do Pregão Eletrônico nº. 014/2021-MP/Pa, com critério de julgamento 
menor preço por item, modo de disputa “aberto”, sob a forma de execução 
indireta, que tem como objeto o registro de Preços para aquisição de café.
- À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
cNPJ 64.106.552/0001-61 - dPS GoNcalVES iNdUSTria E coMErcio dE 
aliMENToS lTda
item 01.....Valor Unitário r$ 5,09..... Valor Total .....r$ 50.900,00
Valor Total do certame: r$ 50.900,00
Belém (Pa), 12 de Maio de 2021
andréa Mara ciccio
Pregoeira

Protocolo: 654848

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N.º 1066/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à servidora roBErTa Marcia riKEr MadUro 
NaSciMENTo, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.1641, lo-
tada na Promotoria de Justiça de Terra Santa, a importância de r$ 1.600,00 
(mil e seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 30/04/2021 à 29/06/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 1.300,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 300,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 11 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 1067/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à EriVElToN diaS faYal, aUXiliar dE ad-
MiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.2574, lotado na Promotoria de Justiça 
de São João do araguaia, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
03/05/2021 a 02/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.000,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 2.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 1068/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora darlENE dE fáTiMa NEVES Jar-
diM, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.1424, lotada na 
Promotoria de Justiça de Breves, a importância de r$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 04/05/2021 até 03/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 800,00
3390-33-despesas com locomoção-r$ 800,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 3.000,00
3390-39-o.S. Terceiros – P.Jurídica-r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 11 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 1069/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à KEllEN criSTiNa dE JESUS frEiTaS TEi-
XEira, aSSESSora dE ProMoToria dE JUSTiÇa, Matrícula nº 999.3067, 
lotada na Promotoria de Justiça de Muaná, a importância de r$ 1.800,00 
(mil e oitocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, 
período de aplicação 04/05/2021 a 03/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.000,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 11 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria N.º 1070/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a servidora GElY TaTiaNa coSTa riBEiro, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.2808, lotado na Promotoria 
de Justiça de São caetano de odivelas, a importância de r$ 700,00 (Sete-
centos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 04/05/2021 a 03/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 100,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 11 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 1071/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à servidora lUciaNa oliVEira do NaSciMENTo, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.759, lotada na Promotoria 
de Justiça de redenção, a importância de r$ 3.260,00 (três mil duzentos e 
sessenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 05/05/2021 até 04/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 1.500,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 1.760,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 11 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria N.º 1072/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe forma delegadas através da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr à servidora MarilEUSa SoarES coElHo No-
BrE, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula nº 999.1999, lotada na 
Promotoria de Justiça de augusto correa, a importância de r$ 2.700,00 
(dois mil e setecentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 06/05/2021 a 05/07/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30-Material de consumo-r$ 900,00
3390-36-o.S. Terceiros - P.física-r$ 1.800,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 11 de Maio de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 654973

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 0230/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 5º cargo das promotorias de justiça de abaetetuba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 5906/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GErSoN daNiEl SilVa da SilVEira para 
oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 6/5/2021, referente 
aos autos do processo nº 0008371-43.2018.8.14.0070, de atribuição do 5º 
cargo das promotorias de justiça de abaetetuba, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 05 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Portaria N.º 0241/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 15º cargo da Procuradoria de Justiça cível;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6264/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os Promotores de Justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
de suas atribuições originárias, oficiarem em conjunto com o Procurador 
de Justiça Waldir MaciEira da coSTa filHo nos autos dos processos 
judiciais nº 0804262-32.2019.8.14.0000, 0804251-03.2019.8.14.0000 e 
0800405-46.2017.8.14.0000, em trâmite na 2ª Turma de direito Público 
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria do Exmo. Sr. de-
sembargador lUiZ GoNZaGa da coSTa NETo:
i - EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira, titular do 5º cargo da Promotoria 
de Justiça de Marituba;
ii – NilToN GUrJÃo daS cHaGaS, titular do 2º cargo da Promotoria de Justi-
ça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo de Belém;
iii – raiMUNdo dE JESUS coElHo dE MoraES, titular do 3º cargo da 
Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação 
e Urbanismo de Belém;
iV – QUiNTiNo fariaS da coSTa JÚNior, titular do 1º cargo da Promoto-
ria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação, Urbanismo, 
consumidor, fundações e Entidades de interesse Social de ananindeua.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 10 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0256/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de Breves;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6239/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN 
para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 12/5/2021, re-
ferente aos autos do processo nº 0002791-81.2019.8.14.0010, de atribuição 
do 2º cargo das promotorias de justiça de Breves, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0257/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 5º cargo das promotorias de justiça de abaetetuba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6286/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GErSoN daNiEl SilVa da SilVEira para 
oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 13/5/2021, referente 
aos autos do processo nº 0004848-57.2017.8.14.0070, de atribuição do 5º 
cargo das promotorias de justiça de abaetetuba, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 11 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria N.º 0265/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 470/2017-MP/PGJ, de 31/1/2017 ;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 13/5/2021, a designação da promotora de justiça 
PaUla SUElY dE araUJo alVES caMacHo para, sem prejuízo das demais 
atribuições, exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de 
Salvaterra, contida na PorTaria nº 542/2021-MP/PGJ, de 2/3/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
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Portaria N.º 0266/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Salvaterra;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Salvaterra;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria nº 470/2017-MP/PGJ, de 31/1/2017 ;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça fraNcYS lUcY GalHardo do ValE 
para exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Salvater-
ra, a contar de 13/5/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 12 de Maio de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 655089
eXtrato da Portaria Nº 004/2021/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistratiVo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo Promotor de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resol-
ve instaurar o presente Procedimento administrativo com o objetivo de 
“Acompanhar situação fundiária e conflito agrário na Fazenda Tiborna, lo-
calizada em São Félix do Xingu”. O mencionado procedimento se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel 
Vicente Pereira, s/nº, lotes 20/25 – Parque dos Buritis – cEP: 68.552-760 
– Redenção – PA”.
HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
Promotora de Justiça Titular da 5ª região agrária - sede redenção.

Protocolo: 654849
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 023/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000069-340/2020, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 023/2021-MP/11ªPJ/STM
interessado: Hotéis do Município de Santarém; Secretaria Municipal de 
Turismo de Santarém; francisco almeida
assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar medidas ca-
bíveis, a fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo respeito aos 
seus direitos quanto à questão da acessibilidade nos hotéis deste município 
de Santarém/Pa, garantido sua integridade física e moral.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 654873
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 024/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
006437-031/2020, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 024/2021-MP/11ªPJ/STM
interessado: Maria luzilda cardoso; osmarivaldo cardoso; Secretaria Es-
tadual de Saúde do Pará; Secretaria Municipal de Saúde de Santarém; 
Hospital regional do Médio e Baixo amazonas
assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar medidas ca-
bíveis, a fim de assegurar a Osmarivaldo Cardoso, o efetivo respeito aos 
seus direitos, em especial tratamento médico adequado à sua patologia.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 654877
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 025/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000081-340/2020, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 025/2021-MP/11ªPJ/STM
interessado: Maria Telma Santos de Sousa ferreira; claudemir Melo ferrei-
ra; centro de atenção Psicossocial de Santarém – caPS ii
assunto: objetivando apurar informações prestadas e adotar medidas ca-
bíveis, a fim de assegurar a Claudemir Melo Ferreira, o efetivo respeito aos 
seus direitos, em especial tratamento médico adequado à sua patologia.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 654880
extrato do inquérito civil nº 000149-151/2020 MP/2ªPJ/dPP/Ma
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa 
do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. JoSÉ 
GodofrEdo PirES doS SaNToS, torna pública a conversão Procedimento 
Preparatório em inquérito civil Nº 000149-151/2020.
informa que os termos da PorTaria já estão disponíveis no Portal de con-
sultas deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
PorTaria nº 007/2021
data da conversão: 05/05/2021

objeto: apurar possíveis irregularidades com relação à dispensa de licita-
ção nº 30/2020, contrato nº 231/2020, para aquisição de 06 (seis) Venti-
ladores Pulmonares e 30 (trinta) Bombas de infusão, cuja contratada foi a 
empresa a c franco de almeida comércio e Serviço -ME.
interessado:  clEidE Barra dE aSSUNÇÃo
investigado: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE - SESMa
Promotor de Justiça: dr. JoSÉ GodofrEdo PirES doS SaNToS.

Protocolo: 654887
Extrato para publicação no Diário Oficial do Estado
ProcediMeNto adMiNistratiVo Nº 002/2021 – MP/PJPac
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE PacaJá torna pública a instauração do 
procedimento administrativo abaixo indicado, que se encontra à disposição 
na rua São Pedro, 511, bairro centro, município de Pacajá/Pa.
Pa Nº 003/2019 – MP/PJPac
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico ESTadUal, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8625/93, art. 
52, da lei complementar Estadual nº 57.
interessado(s): a colETiVidadE
objeto: acompanhar o serviço de transporte escolar no município de Pacajá.
Pacajá/Pa, 11 de maio de 2021.
PaloMa SaKalEM
Promotora de Justiça
Promotor de justiça titular de  Pacajá

Protocolo: 654840
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria n° 003/2021-MP/8ªJMaB
a 8ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 001137-940/2018 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. Transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - Marabá - 
Pará – fone (94) 3312-9900 fax: (94) 3312-9904.
PorTaria nº 003/2021-MP/8ªPJMaB
Envolvido: Prefeitura Municipal de Marabá.
assunto: acompanhar a implementação do Plano Municipal de Saneamento 
Básico no município de Marabá/Pa.
Josélia leontina de Barros lopes - Promotora de Justiça.

Protocolo: 654844
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 07/2021/MP/5ªPJM
a 5ª Promotora de Justiça de Marituba, com fundamento no art. 54, Vi e § 
3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 
23- cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
003037-025/2020/MP/5ªPJM que se  encontra à disposição na Promotoria 
de Justiça de Marituba, situada na rua cláudio Barbosa da Silva, n° 380, 
centro. Marituba/Pa, cEP 67.200-000, foNE fone: 3239-4700 / 3239, 
e-mail: mpmarituba@mppa.mp.br.
PorTaria nº 007/2021/MP/5ªPJM
interessado: água Universal Eireli
assunto: apurar danos ao meio ambiente e aos direitos dos consumidores do Mu-
nicípio de Marituba em decorrência do suposto funcionamento irregular do empre-
endimento de fabricação de água envasa da Empresa áGUa UNiVErSal EirEli.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira - 5ª Promotora de Justiça de Marituba.

Protocolo: 654839
extrato de Portaria do inquérito civil nº 000312-151/2021– 
MP/2ªPJ/dPP/Ma
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 2º carGo da ProMoToria dE dEfESa do Pa-
TriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dra. MariEla cor-
rÊa HaGE, torna pública a instauração do inquérito civil nº 000312-151/2021.
informa que os termos da PorTaria já estão disponíveis no Portal de con-
sultas deste Órgão Ministerial na internet, podendo ser acessado pelo SiMP.
PorTaria nº 006/2021
data de instauração: 01/03/2021
objeto: apurar possíveis irregularidades no recebimento da remuneração 
por plantões pelo Sr. fáBio ciNciNaTo SaNTiaGo crUZ, no exercício do 
cargo de diretor administrativo-financeiro do Hospital abelardo Santos – 
Icoaraci, por não de tratar de servidor que exercia atividade-fim na área da 
saúde, nos termos da lei nº 6.106/98
interessado: 2ª PJ/dPP/Ma.
investigado: fáBio ciNciNaTo SaNTiaGo crUZ
Promotora de Justiça: dra. Mariela corrêa Hage.

Protocolo: 654837
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
eXtrato de Portaria Nº 03/2021-MP/2ª PJMoJU
a 2ª Promotoria de Justiça de Moju, com base no art. 129, incisos ii, ii, iV 
e art. 37, § 4º, da constituição federal c/c art. 1º, incisos iV e Viii e art. 
8º, § 1º, todos da lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; art. 25, incisos 
IV, alínea “a”, art. 26, inciso I, alíneas “a”, “b” é “c”, todos da Lei nº 8.625, 
de 12 de fevereiro de 1993, art. 54, inciso i e alíneas, da lei complemen-
tar Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006, torna pública a instauração 
do Procedimento Preparatório Nº 000838-750/2020/2ªPJMoJU, através da 
PorTaria nº 03/2021-MP/2ªPJMoJU, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Moju, situada na Praça do Estudante, nº 80, fórum, 
cEP: 68.450-000 - Moju – Pará - fone: (91) 3756-1219.
PorTaria nº 03/2021-MP/2ª PJ Moju
inquérito civil - SiMP nº 000838-750/2020
data de instauração: 10 de Maio de 2021
assunto: instaura o presente Procedimento Preparatório para apurar su-
posta prática de improbidade administrativa em relação ao superfatura-
mento nos plantões médicos realizados na Unidade de Saúde Mista de 
Moju, nos meses de maio a junho de 2020.
liliaNE carValHo rodriGUES dE oliVEira - Promotora de Justiça titular da 2ª PJ de Moju

Protocolo: 654835
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eXtrato da Portaria Nº 005/2021/MP-4PJr
ProcediMeNto adMiNistratiVo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado pelo 
Promotor de Justiça da 5ª região agrária - sede redenção, resolve instaurar 
o presente Procedimento Administrativo com o objetivo de “Verificar possíveis 
irregularidades no georreferenciamento do Pa ingá 3, localizado em concei-
ção do Araguaia”. O mencionado procedimento se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de redenção, situada na av. Manoel Vicente Pereira, s/
nº, Lotes 20/25 – Parque dos Buritis – CEP: 68.552-760 – Redenção – PA”.
HErENa NEVES MaUES corrEa dE MElo
Promotora de Justiça Titular da 5ª região agrária - sede redenção.

Protocolo: 654964
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 20/2021-MP/PJc
o Promotor de Justiça da cidade de colares, rui Barbosa lamim, com am-
paro nas disposições do art. 127, caput, e 129, ii, da constituição federal; 
art. 26, i, da lei nº 8.625/93 (lei orgânica Nacional do Ministério Público) 
e art. 54, i, da lei complementar Estadual nº 057/06 (lei orgânica do 
Ministério Público do Estado do Pará), e art. 8º, inciso ii da resolução nº 
174/2017 do conselho Nacional do Ministério Público do Estado do Pará e 
art. 31, inciso ii da resolução nº 007/2019 do colégio de Procuradores 
de Justiça, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000170-352/2020, que visa fiscalizar e acompanhar a execução de política 
pública executada pela Secretaria de saúde de colares, concernente ao 
transporte de pacientes para realização de tratamento fora de seus domi-
cílios, notadamente daqueles portadores de deficiência, crianças e idosos, 
em razão de sua hipervulnerabilidade. Que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de colares, situada na rua dr. Justo chermont, 155- 
centro, cEP: 68785-000, colares-Pará. Telefone: (91) 3461-7180.

Protocolo: 654960

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 04/2021
data: 29/04/2021
objeto: contratação para o sistema PatrirP referente à licença para uso de 
software, desenvolvimento com a instalação de novos lançamentos, manu-
tenção corretiva, hospedagem remota e suporte técnico.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403.339039
fonte: 0101
contratada: rioPro iNforMáTica lTda
Endereço: avenida rio Branco, nº 245 – sala 1102, centro, cEP: 20.040-
009 – rio  de Janeiro/rJ
cNPJ nº 03.828.805/0001-16
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 654841

MUNicÍPios
.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
eXtrato de coNtratos
contrato N.º 922/2021/FMe
chamada Pública n.º 001/2021/PMa
Parte: o MUNiciPio dE afUá/ fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e a Em-
presa cooPEraTiVa MiSTa  aGroPEcUária aMaPaENSE - coMaGro. ob-
jeto: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS da aGricUlTUra faMiliar 
Para aliMENTaÇÃo EScolar, para alunos da rede de educação básica 
pública, verba fNdE/PNaE, de 2021. Valor: r$ 396.050,00 (Trezentos e 
noventa e seis mil e cinquenta reais). Vigência: 11/05/2021 à 31/12/2021. 
ordenadora de despesa: KEllY criSTiNa doS SaNToS SaloMÃo.
contrato N.º 923/2021/FMe
chamada Pública n.º 001/2021/PMa
Parte: o MUNiciPio dE afUá/ fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo e 
a Empresa cooPEraTiVa aGroEXTraTiViSTa do rio araraMÃ E 
rEGiÕES ViZiNHaS. objeto: aquisição de GÊNEroS aliMENTÍcioS 
da aGricUlTUra faMiliar Para aliMENTaÇÃo EScolar, para alu-
nos da rede de educação básica pública, verba fNdE/PNaE, de 2021. 
Valor: r$ 466.665,00 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos 
e sessenta e cinco reais). Vigência: 11/05/2021 à 31/12/2021. orde-
nadora de despesa: KEllY criSTiNa doS SaNToS SaloMÃo.

Protocolo: 655120

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado de JULGaMeNto. toMada de PreÇos N°. 2-001/2021. 
objeto: Execução de obras: construção de uma escola de porte médio, com 
cinco salas de aula, na rodovia Pa 151, bairro cafezal, Barcarena/Pa. a 
Prefeitura Municipal de Barcarena, através da comissão permanente de 
licitação, após análise e manifestação acerca de recurso administrativo, 
decide anular o ato que inabilitou a empresa círio construtora e Serviços 
ltda., em conformidade com a lei nº. 8.666/93 e disposições do edital de 
licitação. assim, a empresa é declarada habilitada no certame. os motivos 
para habilitação da empresa estão devidamente registrados na análise e 
manifestação acerca de recurso administrativo por ela interposto, que po-
derá ser adquirida no departamento de licitações, no endereço descrito 
no edital, ou através do portal da transparência da prefeitura no seguinte 
endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao. as empresas partici-
pantes, querendo, terão vista dos autos, podendo, eventualmente, interpor 
recursos contra a habilitação da empresa círio construtora, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação deste ato adminis-
trativo (nova decisão) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 
20/05/2021, conforme art. 109, inciso I, alínea “a”, c/c § 1º, da Lei nº. 
8.666/93. caso os interessados queiram acessar algum outro documento 
do processo que não esteja no portal da transparência ou no portal do 
jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”), nessa hipótese, deverão 
solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos que entregue(m) 
o(s) recurso(s) administrativo(s) no departamento de licitações e contra-
tos, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h; ou enviem para o e-mail: 
licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br até as 17:00h do último dia para en-
trega do recurso. Para confirmarmos o recebimento do recurso via e-mail, 
as recorrentes deverão informar à cPl por um dos telefones: (91) 99393-
6685 - (91) 3753-3341. Thais Silva Quaresma - Presidente da cPl.

Protocolo: 655124

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes
aViso de LicitaÇÃo.  toMada de PreÇo Nº 2/2021-042301. a 
Presidente da comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal 
de Breves, comunica que no dia 31/05/2021, às 09:00 hs (horário local), 
no Prédio da Prefeitura Municipal de Breves, sito a Praça 03 de outubro, 
nº 01, centro - Breves - Pará, estará realizando licitação na Modalidade 
Tomada de Preço, objetiva a contratação de empresa especializada na 
execução dos serviços de ampliação de Unidade de atenção Especiali-
zada em Saúde do Hospital Maria Santana rocha franco, localizado av. 
Wilson frazão, nº 425 - centro - Breves - Pa. o Edital encontra-se à dis-
posição dos interessados no endereço acima, no horário local de 08:00h 
as 14:00h. No Portal do TcM - GEooBraS, Transparência Municipal pelo 
sítio eletrônico: https://breves.pa.gov.br. e no e-mail: cplbreves2021@
gmail.com. aldenira Sarges E Souza - Presidente da cPl Breves

Protocolo: 655132

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 015/2021 - PMc - srP. objeto: Serviços de locação de trator agrí-
cola para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema. 
adJUdicado Para: agropecuaria Boaterra Eireli, cNPJ 04.100.963/0001-
18 com valor unitário: item - Valor: 01- r$ 160,00; 02-r$ 160,00; 03-
r$ 160,00; 04-r$ 160,00. HoMoloGado Para: agropecuaria Boaterra 
Eireli, cNPJ 04.100.963/0001-18 com valor unitário: item - Valor: 01- r$ 
160,00; 02-r$ 160,00; 03-r$  160,00 04-r$ 160,00. conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 655136

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021 - PMcP. 
objeto: registro de Preços Para futura contratação de Empresa Para Pres-
tação de Serviços de desalojamento de Morcegos e limpeza de forro, com 
o fornecimento de mão de obra e todos os insumos Necessários a Execução 
dos Serviços, nas áreas internas da Prefeitura, Secretarias Municipais, Es-
colas e Unidades de Saúde. data de abertura: 27 de maio de 2021 horário: 
09h00min (Nove horas) no site http://www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital disponível em: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
Mural de licitações do TcM/Pa. informações pelo telefone (91) 3468-1390. 
João Gomes de lima - Prefeito Municipal

Protocolo: 655139
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMUTraN, torna público 
a abertura do Processo licitatório do tipo menor preço global, na modalidade 
PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 036/2021/SEMUTraN, cujo objeto é a contra-
tação de Empresa Especializada Para fornecimento de fardamento completo 
Para agentes de Trânsito, destinado a atender as necessidades da Secretaria/
fundo Municipal de Transporte e Trânsito/Semutran deste Município de cas-
tanhal/Pará, por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão 
Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e início da 
etapa de lances no dia 26/05/2021 às 09:00 horas. o Edital estará dispo-
nível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-
contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Gutemberg cardoso So-
bral - fundo Municipal de Transporte e Trânsito.

Protocolo: 655144

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

MUNicÍPio de cUMarU do Norte - Pa
errata
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE coNTraTo Nº 013/2021 - dEN-
Tal HiGiX ProdUToS odoNToloGicoS MEdicoS HoSPiTalarES EirEli, 
cNPJ 26.240.632/0001-16. objeto: oNde se LÊ, r$ 886.737,87 (oitocentos 
e oitenta e seis mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), 
Leia-se, r$ 16.213,47 (dezesseis mil duzentos e treze reais e quarenta e sete 
centavos). Publicado no dia 24/03/2021, nº 34.529, pag. 50, ioEPa - impressa 
Oficial do Estado do Pará e Diário oficial da União. Cumaru do Norte - PA, 10 de 
maio de 2021. José ribamar Silva de Sousa. Secretaria Saúde.

Protocolo: 655147

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: Pregão Presencial Nº 018/2021 - TiPo: Menor Preço por 
item - oBJETo Eeventual contratação de empresa para fornecimento de 
artefatos de concreto para uso na construção civil (tubos de concreto para 
drenagem/esgoto e blocos sextavados de concreto para pavimentação), 
para atender a Secretaria Municipal de infraestrutura de curionópolis-Pa- 
daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 26 de maio de 2021. Hora: 09:00 hs 
– o edital está disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.
gov.br – 13 de maio 2021 – daniel de Jesus Macedo - Pregoeiro.

Protocolo: 655204
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº: 20210081
oriGEM: caroNa Nº 002/2021-SEiNf
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTUra - SEiNf
coNTraTada: df coNSTrUTora lTda.
oBJETo: adESao a aTa rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 044/2020/cEl/SEVoP/
PMM Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE PEQUENoS rEParoS NoS PrEdioS PUBlicoS da PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE cUrioNoPoliS - Pa.
Valor ToTal: r$ 1.291.315,43 (UM MilHÃo, dUZENToS E NoVENTa E 
UM Mil, TrEZENToS E QUiNZE rEaiS E QUarENTa E TrÊS cENTaVoS)
ProGraMa dE TraBalHo: EXErcÍcio 2021, aTiVidadE 
04.451.0026.1.005 coNSTrUÇÃo E rEforMa E aMPliaÇÃo dE PrÉ-
dioS PrÓPrioS PÚBlicoS, claSSificaÇÃo EcoNÔMica 3.3.90.39.00 
– oUTroS SErViÇoS PrESTadoS PESSoaJUrÍdicaS, SUBElEMENTo 
3.3.90.39.16 MaNUTENÇÃo E coNSErVaÇÃo dE BENS iMÓVEiS.
ViGÊNcia: 06 dE Maio dE 2021 a 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 06 dE Maio dE 2021
eXtrato de adesÃo À ata de reGistro de PreÇos
o Município de cUrioNÓPoliS, Estado do Pará, através da Secretaria Muni-
cipal de infraestrutura, neste ato representada pelo Srº luis de Sousa lima, 
Secretário Municipal, nos termos que dispõem a lei federal nº 8.666/93 e nos 
termos do art. 22 do decreto federal nº 7892/13, em face do resultado obtido 
na concorrência (SrP) N° 010/2020-cEl/SEVoP/PMM pertencente ao Municí-
pio de Marabá - Pa, tendo como órgão gerenciador a Secretaria Municipal de 
Viação e obras Públicas - SEVoP, resolve adErir à ata de registro de Preços 
nº 044/2020/cEl/SEVoP/PMM, o qual tem por objeto a contratação de em-
presa para execução dos serviços de pequenos reparos em prédios públicos, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura, de 
acordo com as especificações e na percentual dos itens autorizados, mediante 
justificativa apresentada nos autos do processo administrativo de Adesão nº 
002/2021-SEiNf, conforme descrição abaixo:
Empresa detentora da ata: df coNSTrUTora lTda
Valor ToTal da adESÃo: r$: 1.291,315,43 ((um milhão, duzentos e 
noventa e um mil, trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos).
ViGÊNcia: 21 de Setembro de 2020 a 21 de Setembro de 2021.
daTa da adESÃo: 06 de Maio de 2021.lUiS dE SoUSa liMa Secretário 
Municipal de infraestrutura

Protocolo: 655182

secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo
ModalidadE: concorrência Pública SrP Nº 002/2021-TiPo:Menor Preço 
por item-oBJETo:registro de preços para eventual contratação de empre-
sa para locação de máquinas e veículos destinados a atender as necessi-
dades da Secretaria Municipal de infraestrutura de curionópolis-Pará-daTa 
rEcEBiMENTo ProPoSTaS:14 de junho de 2021Hora:09:00 hs–o edital 
está disponível aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br–13 
de maio 2021–Elizabeth Mª S. V. Botelho da Silva–Presidente cPl.

Protocolo: 654990

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

Extrato de Ratificação Dispensa
dispensa de Licitação nº 7.006/2021/dL/seMs, Secretaria Municipal 
de Saúde cNPJ: 12.884.091/0001-54. objeto: aquisição de Kit Teste rápi-
do antígeno SWaB, para detecção do coVid-19. com registro na aNViSa. 
Data da Ratificação: 12/05/2021. J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR-
GicoS lTda, cNPJ 11.201.854/0001-52 contrato nº 20210090, Valor r$ 
520.000,00: Vigência de 12/05/2021 a 08/11/2021. data de assinatura: 
12/05/2021. Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará.

Protocolo: 655150

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará
aViso de cHaMada PÚBLica.
cHaMada PÚBLica Nº cP-001/2021-PMiP.
a Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará, Estado do Pará, torna público para 
conhecimento dos interessados a chamada Pública para aquisição de gêne-
ros alimentícios da agricultura familiar, para serem utilizados na alimentação 
escolar de alunos da rede Municipal de Ensino do Município de ipixuna/Pa, 
para o exercício de 2021. o Edital estabelecendo as condições e demais in-
formações necessárias à participação poderão ser retirado no Mural do TcM, 
Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de ipixuna do Pará ou Sala da 
comissão de licitação localizada no prédio do Poder Executivo situado na TV. 
cristovão colombo S/N - centro - ipixuna do Pará. a abertura do Processo, 
documentação de habilitação e o Projeto de Venda, ocorrerá as 09:00 horas 
do dia 02/06/2021, na Sala da comissão de licitação localizada no prédio do 
Poder Executivo situado na TV. cristovão colombo S/N - centro - ipixuna do 
Pará. Nubia andrade Gonçalves - Presidente da cPl.

Protocolo: 655153

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACAREACANGA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JacareacaNGa/Pa
aViso de LicitaÇÃo. cHaMada PUBLica Nº 001/2021/PMJ/cP. 
objeto: contratação de Pessoa física ou Jurídica para a aquisição de Gê-
neros Alimentícios da Agricultura Familiar para Merenda Escolar a fim de 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e fundo do 
Município de Jacareacanga/Pa. data prevista para abertura: 28.05.2021 
as 08:00 horas. Editais disponíveis no site do TcM/Pa, portal dos Juris-
dicionado e no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal. Sebastião 
aurivaldo Pereira Silva - Prefeito Municipal

Protocolo: 655156

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2021-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
7.913/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aberto. 
data do certame: 26/05/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo ParcElada 
dE aliMENToS PErEcÍVEiS Para aTENdEr áS NEcESSidadES doS 
ProGraMaS E ProJEToS ViNcUladoS a SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social, ProTEÇÃo E aSSUNToS coMUNiTárioS dE Ma-
raBá-Pará. Íntegra do Edital no site https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
UaSG: 927877. informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, 
situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: 
Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, 
das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: 
licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 12/05/2021.
lUciMar da coNcEiÇÃo coSTa dE aNdradE
Pregoeira cPl/PMM
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Portaria nº 987/2020-GP
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/2021-cPL/PMM, ProcESSo Nº 
8.284/2021-PMM, Tipo: Menor preço por item. Modo de disputa: aberto/
fechado. data do certame: 27/05/2021. Horário: 09:00 (horário de Brasília-
df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS Para Bloco cirÚrGico dE caSTraÇÃo dE aNiMaiS do cENTro dE 
coNTrolE dE ZooNoSE - ccZ. Íntegra do Edital no site https://www.gov.
br/compras/pt-br/, UaSG: 927495. informações: Sala da cPl/PMM - edifício 
Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-sub-
solo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 
3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou 
pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 12/05/2021.
MaUricio carValHo caSTElo BraNco
Pregoeiro cPl/PMM
PorTaria nº 987/2020-GP

Protocolo: 655180
“aViso de retiFicaÇÃo do extrato do contrato nº 134/2020-se-
Med/PMM, Processo Nº 9.089/2020/PMM Tomada de Preços Nº 031/2020/
CEL/SEVOP. circulada no Diário Oficial N: 34.578, pagina 143, na segunda-
feria 10 de maio de 2021, onde se Lê: Empresa: formentini e Mota Serviços 
de construção e Engenharia lTda, cNPJ Nº 14.254.641/0001-87. Valor r$ 
198.867,59 (cento e noventa e oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta e nove centavos) Leia-se: Empresa ouro Norte construções e Ser-
viços EirEli, cNPJ Nº 29.621.201/0001-98, Valor r$ 200.425,95 (duzentos 
mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)”.

Protocolo: 655167
contrato n° 269/2021-FMs. Processo administração nº 
18.896/2020/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
145/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de material técnico 
hospitalar para atender o fundo Municipal de Saúde de Marabá/Pa.  Em-
presa: cirUrGica iZaMEd lTda, empresa comercial devidamente inscrita 
no cNPJ sob nº 12.967.916/0001-02, Valor:  r$ 26.520,00 (Vinte e seis 
mil quinhentos e vinte reais). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 
- atenção de Média e alta complexidade, 10 301 0082 2.051 - Programa 
de atenção Básica, 10 305 0085 2.065 atenção em Vigilância e Saúde 
Epidem, 10.302.0084.2.061 - Serviço de atendimento de Nível Urgente, 
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aS-
SiNaTUra 11 de maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal 
de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.
contrato n° 271/2021-FMs. Processo administração nº 527/2021/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 001/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais de expediente para aten-
der a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS e 
das unidades vinculadas. Empresa: J M PoZZEr EirEli, inscrita no cNPJ 
sob Nº 17.041.496/0001-44, Valor:  r$ 13.438,18 (Treze mil quatrocen-
tos e trinta e oito reais e dezoito centavos). dotações orçamentárias: 10 
302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 
0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0085 2.065 
atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0084 2.061 Serviço 
atendimento Móvel Urgente - SaMU, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 
- Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 11 de maio de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 260/2021-FMs. Processo administração nº 527/2021/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 001/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais de expediente para aten-
der a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS e 
das unidades vinculadas. Empresa: r E rocHa coMErcio E SErVicoS 
lTda, inscrita no cNPJ sob Nº 07.984.683/0001-08, Valor:  r$ 26.410,40  
(Vinte seis mil, quatrocentos e dez reais e quarenta centavos). dotações 
orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média e alta complexidade - 
Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 
305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0084 
2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - SaMU, elemento de despesas: 
3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 11 de maio de 
2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 272/2021-FMs. Processo administração nº 527/2021/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 001/2021-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de materiais de expediente para aten-
der a necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS e 
das unidades vinculadas. Empresa: V G dE SoUSa fErrEira, inscrita no 
cNPJ sob Nº 23.912.114/0001-03, Valor:  r$ 560,00  (Quinhentos e ses-
senta reais ). dotações orçamentárias: 10 302 0084 2.062 atenção Média 
e alta complexidade - Mac/SiH, 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, 10 305 0085 2.065 atenção Vigilância e Saúde 
Epidemiológica, 10 302 0084 2.061 Serviço atendimento Móvel Urgente - 
SaMU, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. daTa 
da aSSiNaTUra 11 de maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 286/2021-FMs. Processo administração nº 19.378/2020/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 144/2020-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos e materiais para aten-
der as UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: BraSil 
dEVicES EQUiPaMENToS HoSPiTalarES EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
34.680.592/0001-51, Valor:  r$ 40.280,00 (Quarenta mil, duzentos e oiten-
ta reais), dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos 
e material permanente. daTa da aSSiNaTUra 11 de Maio de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

contrato n° 279/2021-FMs. Processo administração nº 
19.378/2020/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica 
Nº 144/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamen-
tos e materiais para atender as UBS da Secretaria Municipal de Saúde 
de Marabá. Empresa: J. M. dE SoUSa JUNior, inscrita no cNPJ sob nº 
10.715.575/0001-44, Valor:  r$ 5.800,00  (cinco mil e oitocentos reais), 
dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e mate-
rial permanente. daTa da aSSiNaTUra 11 de Maio de 2021. Valmir Silva 
Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 277/2021-FMs. Processo administração nº 19.378/2020/
PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 144/2020-cPl/
PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos e materiais para aten-
der as UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: UNi-
cENTEr coMErcio E rEPrESENTacoES lTda, inscrita no cNPJ sob nº 
03.278.118/0001-74, Valor:  r$ 21.826,00 (vinte um mil oitocentos e vinte e 
seus reais), dotações orçamentárias: 10 301 0082 2.051 Programa atenção 
Básica de Saúde - PaB, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos 
e material permanente. daTa da aSSiNaTUra 11 de Maio de 2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.
contrato n° 281/2021-FMs. Processo administração nº 
19.378/2020/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo ElETroNica Nº 
144/2020-cPl/PMM. objeto do contrato: aquisição de equipamentos e 
materiais para atender as UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Mara-
bá. Empresa: PoSTErari aSSESSoria TEcNica EirEli, inscrita no cNPJ 
sob nº 16.743.543/0001-39, Valor: r$ 24.838,60  (vinte e quatro mil oito-
centos e trinta e oito reais e sessenta centavos), dotações orçamentárias: 
10 301 0082 2.051 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, Elemento de 
despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa da 
aSSiNaTUra 11 de Maio de 2021. Valmir Silva Moura - Secretário Munici-
pal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 655168
Quarto termo aditivo ao contrato de credenciamento Nº 033/2018 
- cPL/FMs/PMM. inexigibilidade n° 01/2017-PMM. contratante: fun-
do Municipal de Saúde de Marabá/Pa. contratado: orTo TraUMa lTda
-EPP, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob n° 
24.332.415/0001-20. objeto do contrato original: o presente contrato tem 
como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de ortopedia e 
Traumatologia a serem prestados aos usuários do SUS no Hospital Municipal 
de Marabá, incluindo atendimento de urgência e emergência no pronto so-
corro 24h, cirurgias ortopédicas eletivas e de urgência, ambulatório dos pa-
cientes operados, acompanhamento pós cirúrgico, visitas médicas e parecer 
médico sob a responsabilidade técnica do médico rafael Mariano de Souza 
crM 0002617 - To. objeto do presente Termo aditivo: o presente termo 
aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo do contrato de credenciamento n° 
033/2018 - CPL/FMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir 
do dia 04/05/2021 até 04/05/2022. data da assinatura: 03/05/2021. Valmir 
Silva Moura - Secretário Municipal de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.
Quarto termo aditivo ao contrato de credenciamento Nº 034/2018 
- cPL/FMs/PMM. inexigibilidade n° 01/2017-PMM. contratante: fundo 
Municipal de Saúde de Marabá/Pa. contratado: iNSTiTUTo dE orToPEdia 
SUl ParaENSE, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica sob n° 06.348.490/0001-06. objeto do contrato original: o presente 
contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados 
de ortopedia e Traumatologia a serem prestados aos usuários do SUS no 
Hospital Municipal de Marabá, incluindo atendimento de urgência e emer-
gência no pronto socorro 24h, cirurgias ortopédicas eletivas e de urgência, 
ambulatório dos pacientes operados, acompanhamento pós cirúrgico, vi-
sitas médicas e parecer médico sob a responsabilidade técnica do médi-
co Tarcízio rodrigues fronzosi crM 7788 - Pa. objeto do presente Termo 
aditivo: o presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo do 
contrato de credenciamento n° 034/2018 - cPl/fMS/PMM, por mais 12 
(doze) meses, ficando vigente a partir do dia 04/05/2021 até 04/05/2022. 
data da assinatura: 03/05/2021. Valmir Silva Moura - Secretário Municipal 
de Saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 655165
aViso de sUsPeNsÃo
a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de 
licitação, avisa que o ToMada dE PrEÇoS Nº 012/2021-cEl/SEVoP/PMM, 
ProcESSo N° 6.720/2021-PMM. objeto:coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa da EScola 
MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal dr. iNácio dE SoUZa MoiTa, lo-
caliZada Na rUa d - QUadra NorTE - loTE ESPEcial, Bairro KM 07, 
MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, que estava com sessão agendada para o dia 
14/05/2021 - 09h00, fica SUSPENSA por tempo indeterminado em virtude 
da necessidade de retificação da Planilha Orçamentária do Edital. ass.: 
franklin carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 655174
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 150/2021/CPL, Beneficiária - DISTRIBUI-
dora NS PErPETUo Socorro lTda - cNPJ 11.719.882/0001-66, ven-
cedora dos itens: 02, 05, 06 perfazendo o  valor total de: r$ 52.678,32 
(cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e dois cen-
tavos), ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 151/2021/CPL, Beneficiário - IR 
coMErcio & SErVicoS EirEli - cNPJ 26.483.292/0001-54, vencedora 
do item: 04  perfazendo o  valor total de: r$ 32.448,00 (Trinta e dois mil 
quatrocentos e quarenta e oito reais). Vigência da ata: 12 meses a par-
tir da assinatura. oriundas do Pregão Eletrônico nº 036/2021-cPl/PMM. 
Processo licitatório nº 4.841/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTEriaS (EPiS) Para ProTEÇÃo ra-
diolÓGica doS HoSPiTaiS (HMM/HMi) E cENTro dE ESPEcialidadE 
iNTEGrada (cEi) ViNcUlada ao fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE do MU-
NicÍPio dE MaraBá. Marabá 11/05/2021.  Valmir Silva Moura - Secretário 
Municipal de Saúde - SMS - PorTaria nº 535/2020-GP.
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PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de ata de reGistro de PreÇos
ata de reGistro de PreÇo Nº 153/2021/cPL, Beneficiária - M AMA-
lia TEidEr MENdES EdiTora E Grafica lTda - cNPJ: 11.216.356/0001-
83, vencedora do item: 01 perfazendo o valor total de: r$ 34.300,00 
(Trinta e quatro mil e trezentos reais). Vigência da ata: 12 meses a partir 
da assinatura. oriundas do Pregão Eletrônico nº 043/2021-cPl/PMM. Pro-
cesso licitatório nº 5.882/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrEParaÇÃo 
E forNEciMENTo dE MaTErial Gráfico (carNÊS dE iPTU) Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE GESTÃo faZEN-
dária do MUNicÍPio dE MaraBá-Pa.  Marabá 12/05/2021.  José Nilton 
de Medeiros - Secretário Municipal de administração - Port. 011/2017-GP.

Protocolo: 655176
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo
Pregão Presencial nº 026/2021-cPL/PMM. Processo licitatório nº 
3.463/2021-PMM. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUi-
SiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi), Para aTEN-
dEr aS NEcESSidadES do SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE 
MaraBá. onde sagrou vencedora a empresa: V G dE SoUSa fErrEira - 
cNPJ: 23.912.114/0001-03, vencedora dos lotes: 1 e 2 perfazendo o valor 
total de: r$  773.180,50 (Setecentos e setenta e três mil, cento e oitenta 
reais e cinquenta centavos), pelo HOMOLOGO o resultado final. Marabá 
10/05/2021.  Múcio Eder andalécio - diretor Presidente do Serviço de Sa-
neamento ambiental de Marabá/SSaM - PorTaria 221/17.

Protocolo: 655178
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNicoNº 018/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcES-
So adMiNiSTraTiVo N° 5.756/2021-PMM - Tipo Menor Preço. data da 
Sessão: 27/Mai/2021 - 10h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE PESSoa JUrÍdica, ESPEcialiZada, Para a PrESTaÇÃo dE SErVi-
Ço EdUcacioNal, coM aUlaS PrESENciaiS, rEfErENTE ao cUrSo dE 
forMaÇÃo dE aGENTE dE TrÂNSiTo, NoS TErMoS da PorTaria N° 
94/2017 - dENaTraN, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES do dE-
ParTaMENTo MUNiciPal dE TrÂNSiTo E TraNSPorTE UrBaNo - dMTU, 
ViNcUlado a SEcrETaria MUNiciPal dE SEGUraNca iNSTiTUcioNal 
- SMSi, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  UaSG: 928243 - recursos: Próprios - 
integra do Edital e informações: Site do comprasNet:www.comprasgover-
namentais.gov.br - Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 
230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 
das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou 
no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.:Geor-
geton r Morais - Pregoeiro-cEl/SEVoP.
aViso de LicitaÇÃo
coNVite Nº 004/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo adMiNiSTra-
TiVo N° 8.657/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). data da Sessão: 
26/Mai/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE rEforMa 
EM diVErSaS PoNTES dE MadEira Na ZoNa rUral do MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa.  recursos: Próprios - integra do Edital e informações: Sala 
da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará. fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, 
ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/
Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: franklin carneiro da 
Silva - Presidente-cEl/SEVoP.

Protocolo: 655172
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 018/2021-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo N° 8.652/2021-PMM - Tipo Menor Preço (Global). data 
da Sessão: 02/Jun/2021 - 09h00min (horário local). objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE Pa-
ViMENTaÇÃo, UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM Na rUa BElÉM, No Bairro 
NoVo HoriZoNTE, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa.  recursos: federais e Pró-
prios - integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará. 
fone: (94) 3322-1775 das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.licita-
cao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Trans-
parência/Marabá. ass.: franklin carneiro da Silva - Presidente-cEl/SEVoP.

Protocolo: 655170

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

aViso de LicitÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico - Pe 07/2021/PMNi - srP
a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pa, por intermédio do Pregoeiro e 
Equipe de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, em 
Sessão Pública Eletrônica a partir das 09h00min (horário de Brasília- df) 
do dia 26 de Maio de 2021, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, para o objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS 
E ParcEladaS dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, MaTErial dE liMPEZa E 
coPa E coZiNHa Para SUPrir aS NEcESSidadES daS diVErSaS UNi-
dadES adMiNiSTraTiVaS do MUNicÍPio dE NoVa iPiXUNa, nos termos 
da lei federal nº 10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal 

nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do Município de Nova ipixuna - Pa, Mural de licitações - TcM/Pa, e-mail: 
cpl.pmni@gmail.com e/ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
Nova ipixuna - Pa, 12 de Maio de 2021
ElMaicoN SoUZa da coNcEiÇÃo
Pregoeiro - PMNi
PorTaria no 052/2021 - GP

Protocolo: 655183

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo Fracassada.  PreGÃo eLetrÔNico Nº 
15/2021-seGUNda cHaMada. a Prefeitura Municipal de Novo Progresso 
torna público que o Pregão Eletrônico nº 15/2021-Segunda chamada com 
data de abertura em 12/05/2021 as 08:00h, que versa sobre o registro de 
preços para fornecimento de refeições Prontas, Tipo Marmitas e refeições 
Tipo comercial, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo 
Progresso/Pa, foi considerado fracaSSada pois a empresa foi inabilitada por 
aPrESENTar documentação irregular. Scheila luiza lavall - Pregoeira

Protocolo: 655185

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OURÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de oUrÉM
aViso de LicitaÇÃo. a Prefeitura Municipal de ourém torna público o 
aviso de licitação: Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço por item, PE no 
006/2021 PMo - UaSG 980507 - objeto: contratação de empresas para aqui-
sição de gêneros alimentícios, para atender a alimentação escolar de alu-
nos da rede pública de ensino do Município de ourém/Pa, data da abertura: 
26/05/2021 às 09:00hs (horário de Brasília/df), no site www.comprasgover-
namentais.gov.br. Edital e seus anexos Estarão disponíveis no Site da Prefei-
tura www.ourem.pa.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
dos Jurisdicionados - TcM, informações no e-mail: licitacaopmourem@gmail.
com. francisco roberto Uchoa cruz - Prefeito Municipal

Protocolo: 655186

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aVisa de aNULaÇÃo
aNULaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Piçarra através da comissão Permanente de 
licitação - cPl, comunica aos interessados que o processo licitatório 
na Modalidade Pregão Presencial nº 9/2021-0014, está aNUlada, por 
erro na discriminação de itens.
EdEr raBElo
Pregoeiro

Protocolo: 655189

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20210027. oriGEM: diSPENSa 
Nº 7/2021-005. contratante: fundo Municipal de assistência Social. contra-
tada(o): rildo da Silva Pamplona. objeto: contratação de pessoa física para 
a locação de imóvel para o funcionamento do craS - centro de referência 
da assistência Social (craS), conforme legislação vigente, por um período de 
12 (doze) meses. Valor Total: r$ 31.200,00 (trinta e um mil, duzentos reais). 
Programa de Trabalho: Exercício 2021 atividade 1010.082430013.2.094 Ma-
nutenção do Centro de Referência a Assistência Social - CREAS, Classificação 
econômica 3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 
3.3.90.36.15, no valor de r$ 31.200,00. Vigência: 16 de abril de 2021 a 16 
de abril de 2022. data da assinatura: 16 de abril de 2021.
coNtrato Nº 20210024. oriGeM: PreGÃo Nº 9/2021-002. con-
tratante: fundo Municipal de Saúde. contratada(o): M.M. lobato com.e 
representações ltda. objeto: registro de Preços Para futura e Eventual 
contratação de Pessoa Jurídica Para a aquisição de Medicamentos e Mate-
rial Técnico Hospitalar, com Transporte incluso, para atender as necessida-
des do fundo Municipal de Saúde. Valor Total: r$ 137.055,29 (cento e trin-
ta e sete mil, cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Programa de 
Trabalho: Exercício 2021 atividade 0909.103010016.2.075 Manutenção dos 
Hospitais Ambulatoriais, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de 
consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de r$ 46.001,24, Exercício 
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2021 Atividade 0909.103010012.2.081 Manutenção do PAB, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, 
no valor de r$ 46.001,24, Exercício 2021 atividade 0909.103020015.2.077 
Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica. , Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, no valor de 
r$ 22.526,40, Exercício 2021 atividade 0909.103010012.2.142 Manuten-
ção do Programa de Valorização da tenção Básica - Estado, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.09, 
no valor de r$ 22.526,40. Vigência: 11 de maio de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021. data da assinatura: 11 de maio de 2021.
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo. a comissão de licitação do Muni-
cípio de Santa cruz do arari, através do(a) fundo Municipal de assistência 
Social, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) Brenda Ca-
rolina rodrigues de albuquerque Portal, faz publicar o extrato resumido do 
processo de dispensa de licitação a seguir: objeto: contratação de pessoa 
física para a locação de imóvel para o funcionamento do craS - centro de 
referência da assistência Social (craS), conforme legislação vigente, por 
um período de 12 (doze) meses. contratado: rildo da Silva Pamplona. 
fundamento legal: art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. declaração de dispensa de licitação emitida pela comissão de 
Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a)  Prefeito Municipal. Marianne Souza da 
Silva - Presidente comissão de licitação.

Protocolo: 655191

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo - rePUBLicada
Processo LicitatÓrio N°030/2021
PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021/srP/FMs
www.portaldecompraspublicas.com.br
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de 
oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em comodato nos tama-
nhos 1M3, 3.5M3 e 10M3 e ar Medicinal 10M3 para suprir as necessidades 
do fundo Municipal de Saúde. após deferimento de impugnação nos Ter-
mos do Edital, feitas as devidas correções, fica estabelecida  nova data de 
abertura dia 27/05/2021 ás 09:00 hs.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Pregoeiro

Protocolo: 655198

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
aViso de disPeNsa de LicitaÇÃo. disPeNsa Nº 029/2021-seM-
sa. a Secretaria Municipal de Saúde resolve: raTificar e HoMoloGar a 
dispensa de licitação nº 029/2021, Processo administrativo Nº 052-2021, em 
que consagrou como contratado a Empresa \log comércio de Gases deriva-
dos do ar inscrita no do cNPJ n° 25.012.382/0001-02. objeto: aquisição de 
recargas de cilindros de oxigênio Para atendimento de Pacientes domiciliares 
em Tratamento Pós - covid. Vigência: 02 (dois) meses. Valor: r$ 151.400,00 
(cento e cinquenta e um mil e quatrocentos reais). Vania Maria azevedo Por-
tela - Secretaria Municipal de Saúde/decreto nº 744/2021 - GaP/PMS.

Protocolo: 655196
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
Portaria Nº008/2021 - seMc- saNtarÉM, 30/04/2021.
designa comissão Especial de fiscalização de contrato de fomento da chama-
da Pública Nº 001/2021 firmado Pela Secretaria Municipal de cultura E Entidade 
Privada Sem fim lucrativo. o Secretário Municipal de cultura do Município de 
Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei 
Municipal nº 20.121/2016 e pelo decreto nº 002/2021- GaP/PMS.
rESolVE:
art. 1º Nomear os servidores, abaixo relacionados, como fiscais de contra-
to, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação 
da execução do contrato de fomento da chamada Pública nº 001/2021 
firmados no exercício de 2021 pela Secretaria Municipal de Cultura: Rai-
mundo carlos de l. Macedo Junior - Mat.73135- Titular; Sonia Maria da 
Silva Monteiro - Mat. 88353 - Suplente.
art. 2º o fiscal assim como o Gestor de contrato serão responsáveis por 
representar o Município de Santarém Pa perante o contratado e zelar pela 
boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de 
orientação, fiscalização e controle.
art. 3º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 4º. ficam revogadas as disposições em contrário. dê-se ciência, 
cumpra-se, registre-se. Gabinete do Secretário Municipal de cultura, 
em 30 de abril de 2021. luís alberto Mota figueira - Secretário Muni-
cipal de cultura/dec. 002/2021/GaP/PMS

Portaria Nº009/2021 - seMc- santarém, 03/05/2021.
designa comissão Especial de avaliação Técnica destinada a Processar E 
Julgar o chamamento Público de concessão de Subvenções, contribui-
ções E auxílios celebradas Entre a administração Pública Municipal/Semc 
E as Entidades de Natureza Privada Sem fins lucrativos. o Secretário 
Municipal de cultura do Município de Santarém, Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela lei Municipal nº 20.121/2016 e pelo 
decreto nº 002/2021-GaP/PMS.
considerando dever de compreender os princípios básicos da administração 
Pública, com a probidade, legalidade, publicidade e outros, e o disposto nas 
leis nºs 121.232/2010, 8.666/1993 e 13.019/2014; considerando a cha-
mada Pública nº 001/2021-SEMc, Processo administrativo nº 006/2021 - 
SEMc, cujo objeto é o credenciamento e seleção de entidades de natureza 
privada sem fins lucrativos, para fins de apresentar à Prefeitura Municipal 
de Santarém/SEMc, serviços, programas e projetos ou equivalentes voltados 
á área cultural/cultural, cultural/religioso no âmbito, nos termos da lei nº 
13.019/2014, de 31 de julho de 2014, aplicando-se subsidiariamente a lei nº 
8.666/93, a lei federal nº 4.320/64 e a lei complementar nº 101/00, tendo 
por objetivo a realização das ações conforme Plano de Trabalho.
rESolVE
art. 1º constituir a comissão de julgamento de projeto cultural/cultural, 
cultural/religioso da chamada Pública nº 001/2021, transferência de re-
cursos financeiros, do regime jurídico das parcerias celebradas entre a ad-
ministração pública municipal e as organizações da sociedade civil. adria-
no dourado e Sousa - Mat. 71714 Gean Marcos do carmo araújo - Mat. 
60.329 Marcelle almeida de Sousa - Mat. 88.449
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, pro-
duzindo efeitos a partir de sua assinatura. dê-se ciência, cumpra-se, 
registre-se. Gabinete do Secretário Municipal de cultura, em 03 de 
maio de 2021. luís alberto Mota figueira -  Secretário Municipal de 
cultura - SEMc decreto nº 002/2021-GaP/PMS.

Protocolo: 655193

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n°20210112- PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2021 - con-
tratante PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contra-
tado: a1Mc ProJEToS lTda - objeto: coNTraTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE ENGENHaria coNSUlTiVa Para GErENciaMENTo E fiScaliZaÇÃo 
daS oBraS dE iMPlaNTaÇÃo dE ParTE do SiSTEMa dE ESGoTaMEN-
To SaNiTário da SEdE do MUNiciPio dE SÃo fÉliX do XiNGU-Pá. 
Vigência: 07/05/2021 a 31/12/2021 - Valor Global: r$ 591.990,93 (qui-
nhentos e noventa e um mil, novecentos e noventa reais e noventa e 
três centavos) - data da assinatura: 07/05/2021.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 655202

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-00025
ProcESSo adMiSTraTiVo Nº 920210025
oBJETo: contratação de Pessoa Jurídica com sede em Brasília-df, para 
prestação de serviços de assessoria Técnica, e acompanhamento de proje-
tos, processos, requerimentos ou solicitações afins, de interesse direto ou 
indireto junto às instituições federais e estrangeiras em Brasília-df.
daTa da aBErTUra: 26 de maio de 2021
Horário 09:00 horas.
local: www.portaldecompraspublicas.com.br
o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, nos 
dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas e portal do TcMPrEGÃo

Protocolo: 655206

ParticULares
.

GL distriBUidora eireLi-Me, cNPJ: 18.966.822/0001-97, torna pú-
blico que neste mês de aBril de 2021, ProTocoloU junto a SEMMa-NP a 
rENoVaÇÃo da lo nº 058/2017 e o riaa 2020/2021 (parte i) da lo su-
pra, para a atividade de Extração de areia em corpo Hídrico; no município 
de Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 655210
GL distriBUidora eireLi-Me, cNPJ: 18.966.822/0001-97, torna pú-
blico que neste mês de aBril de 2021, ProTocoloU junto a SEMMa-NP 
a rENoVaÇÃo da lo nº 057/2017 e o riaa 2020/2021 (parte i) da lo 
supra, para a atividade de Extração de argila fora de corpo Hídrico; no 
município de Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 655211
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GL distriBUidora eireLi-Me, cNPJ: 18.966.822/0001-97, torna pú-
blico que neste mês de aBril de 2021, ProTocoloU junto a SEMMa-NP a 
rENoVaÇÃo da lo nº 059/2017 e o riaa 2020/2021 (parte i) da lo su-
pra, para a atividade de fabricação de Produtos de Minerais Não Metálicos; 
no município de Novo Progresso/Pa.

Protocolo: 655212

eMPresariaL
.

aires & oLiVeira FaBrica de GeLo Ltda, cNPJ nº 10.724.675/0001 
- 37, sob o processo n° 002/2021 torna público que recebeu da SEMMa/
QUaTiPUrU, lo N° 002/2021 (ValidadE aTÉ: 26/02/2021) para a atividade 
de fabricação de gelo, localizada no Município de Quatipuru, Estado do Pará.

Protocolo: 655216
MaraJo coMercio VareJista de Gas Ltda, cNPJ nº 
16.926.645/0001-90, sob o processo n° 2018/36359 torna público que re-
cebeu a SEMaS/Pa lo n° 12694/2021 para a atividade de empresa trans-
portadora de Gás GlP, localizada no Município de Soure, Estado do Pará.

Protocolo: 655217
a Mega strong agroindústria e comercio de Polpas de Frutas eire-
Li, cNPJ:07703624/0001-14 situada em Santa isabel do Pará-Pa, rod Pa 
140 estrada do Pernambuco, área rural S/N cEP: 68790-000.Torna público 
que recebeu (SEMMa -SiP) a renovação da lo nº028/2021 com Validade 
de um ano para fabricação conservas de frutas.

Protocolo: 655219
a aimores comercio agroindustrial eireLi, cNPJ:30673288/0001-26 situ-
ada em Santa isabel do Pará-Pa, rod Pa 140 estrada do Pernambuco, área rural 
S/N cEP: 68790-000.Torna público que recebeu (SEMMa -SiP) a renovação da 
lo nº 029/2021 com Validade de um ano para fabricação conservas de frutas.

Protocolo: 655222
Js indústria e comércio de Madeiras eireli, cNPJ nº 09.010.204/0001-
88 situada na rodovia Br 163, s/nº, KM 1186.8 - Margem direita Moraes 
almeida, itaituba/Pa, torna público que recebeu da SEMMa de itaituba/Pa, 
a licença de operação n.145/2021 para a atividade de desdobro de madeira 
em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem.

Protocolo: 655223
orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
coNtrato de PrestaÇÃo de serViÇos esPeciaLiZados
eXtrato do coNtrato Nº 001/2019
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo 
de vigência contratual por mais oito (08) meses, iniciando em 01 de abril 
de 2021 e terminando no dia 30 de novembro de 2021 e inclusão de um 
novo serviço de gestão de redes sociais mensal, nos termos da cláusula 
terceira do contrato, ora aditado.
contratante: aSSociaÇÃo BioTEc-aMaZÔNia, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, sob o CNPJ/MF nº 26.791.074/0001-87, qua-
lificada como Organização Social (OS) no âmbito estadual, através do De-
creto nº 1.849, de 19 de Setembro de 2017. localizada na av. Perimetral 
da ciência, km 01, Guamá, Belém - Pa, cEP: 66.075-970.
contratada: a GiZ ProdUÇÕES lTda - ME empresa devidamente inscrita 
no cNPJ sob o nº. 26.192.160/0001-73, com sede na cidade de Belém, 
Estado do Pará, à Travessa rui Barbosa, Nº 717, Bairro do reduto, repre-
sentada legalmente pelo Sr. iGor dE SoUZa PiNTo.

Protocolo: 655224
a empresa Highline do Brasil ii infraestrutura de telecomunica-
ções s.a. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que solicitou a Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente de ipixuna do Pará/Pa, a licença 
ambiental Prévia e de instalação para Estação rádio Base/ErB Site id. 
PaPrG002_4S-PaS071, situado à rua Zezitos dos anjos Prates, 202, Vila 
Nagibão, Paragominas/Pa, cEP 68630-508. apresentado Estudo de impac-
to de Vizinhança - EiV e relatório ambiental Prévio - raP.

Protocolo: 655226
a empresa Highline do Brasil ii infraestrutura de telecomunicações 
s.a. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de ipixuna do Pará/Pa, a licença ambiental 
Prévia nº 003/2021 (Proc. Nº 014/2021), com validade até 04/05/2022, 
para Estação rádio Base/ErB Site id. 4S-PaS041_PaPXN001, situado à 
rua luzia Santa, 23, Vila Genésio, ipixuna do Pará/Pa, cEP 68637-000.

Protocolo: 655229
resULtado de JULGaMeNto PreGÃo PreseNciaL  N º. 004/2021-cMa.
A Câmara Municipal de Altamira, por meio do Pregoeiro Oficial, torna pú-
blico aos interessados que a autoridade competente adjudicou e homo-
logou o resultado do  Pregão Presencial N º. 004/2021, à seguinte em-
presa: MENdES & SilVa coMÉrcio dE PNEUS lTda - ME - cNPJ/Mf nº 
16.528.023/0001-03 - no valor total de r$ 208.400,00 (duzentos e oito 
mil e quatrocentos reais).
eXtrato de coNtrato - PreGÃo PreseNciaL Nº. 004/2021 - cMa
coNTraTaNTE - cÂMara MUNiciPal dE alTaMira - cNPJ: 
04.574.083/0001-83, coNTraTado: MENdES & SilVa coMÉrcio dE 
PNEUS lTda - ME - cNPJ/Mf nº 16.528.023/0001-03 - contrato admi-
nistrativo nº. 014/2021, no valor total de r$: 208.400,00 (duzentos e 
oito mil e quatrocentos reais), oBJETo: locação de Veículos, para ma-
nutenção das atividades do legislativo municipal, dotação orçamentária: 
0101.010310001.2.001 - Manutenção das atividades do Poder legislativo 
- 3.3.90.39.00 - outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Vigência: 10 
meses, a partir da data de sua assinatura.
SilVaNo forTUNaTo da SilVa
Presidente da câmara Municipal de altamira

Protocolo: 655246
traNsPortadora caMPos & caMPos, inscrito no cNPJ/Mf Nº 
03.821.080/0001-34, torna público que requereu a autorização para 
transporte rodoviário de produtos perigosos perante a Secretaria Estadual 
de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.

Protocolo: 655247

Madeireira iNterLaGos Ltda-ePP, cNPJ nº 12.267.923/0001-93, 
rua Beira rio, s/nº, Bairro industrial, São Miguel do Guamá/Pa, torna pú-
blico que requereu da SEMMa/São Miguel do Guamá a renov. da lic. de 
operação nº 48/2019 para ativ. de desdobro de mad. em tora para madeira 
serrada e seu beneficiamento/secagem através do processo 033/2021.

Protocolo: 655250
a empresa Highline do Brasil ii infraestrutura de telecomunicações 
s.a. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de ipixuna do Pará/Pa, a licença ambiental Pré-
via nº 001/2021 (Proc. nº 016/2021), válida até 04/05/2022, para Estação 
rádio Base/ErB Site id. 4S-PaS043_PaPXN003, situado à rua Magalhães 
Barata, S/N, distrito Novo Horizonte, ipixuna do Pará/Pa, cEP 68637-000.

Protocolo: 655240
F.L. MaNo eireLi, cNPJ: 27.603.510/0001-00, End: rodoVia Br 010 
KM 80 ESTrada da caUaXi, KM 1,5, S/N, Ulianópolis/Pa, torna público 
que rEcEBEU a licença de operação nº 009/2021 validade 04/05/2023 
na Sec. Mul de Meio ambiente de Ulianópolis-SEMMa ativ. de desdobro de 
Mads. em Tora para a Prod. de Mads. Serrada/laminada/faqueada.

Protocolo: 655241
orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
eXtrato de terMo aditiVo
EXErcÍcio: 2021
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do acordo de cooperação entre a Universidade da amazônia (UNaMa) e a 
associação BioTec-amazônia, pelo período de três (3) anos, nos termos da 
cláusula Sexta - da Vigência do instrumento principal, contados a partir da 
data de encerramento do prazo do referido instrumento principal.
Valor anual: o presente Termo aditivo não contempla repasse de recursos 
financeiros entre os partícipes.
data da assinatura: 20/04/2021 - Vigência: 36 (trinta e seis) meses.
Primeira Partícipe: Universidade da amazônia (cNPJ: 05.933.016/0006-85).
Segunda Partícipe: BioTec-amazônia (cNPJ: 26.791.074/0001-87).

Protocolo: 655243
a empresa Highline do Brasil ii infraestrutura de telecomunicações 
s.a. (cNPJ 27.902.165/0001-05) torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de ipixuna do Pará/Pa, a licença ambiental Pré-
via nº 002/2021 (Proc. nº 015/2021), válida até 04/05/2022, para Estação 
rádio Base/ErB Site id. 4S-PaS042_PaPXN002, situado à rua itupiranga 
(Pa150, Km 193), Vila campos Belos, ipixuna do Pará/Pa, cEP 68637-000.

Protocolo: 655237
editaL de coMUNicaÇÃo
a empresa ethos engenharia de infraestrutura s/a, cPNJ 
19.758.779/0004-80 torna público que requereu a Secretaria Municipal de 
Meio ambiente de São Geraldo do araguaia - lo para a instalação de Usina 
de concreto Betuminoso Usinado Quente - cBUQ para apoio as obras de 
recuperação asfáltica da Br-153, zona rural - São Geraldo do araguaia. 
o empreendimento se enquadra nas resoluções coNaMa 237/97, 01/86, 
coEMa 120/2015 que dispõe sobre o impacto ambiental.

Protocolo: 655260
aUXiLiares da JUstiÇa JUrisdiÇÃo PriVada ProNUcoN do 
BrasiL UNidade i Pa. editaL coNVocaÇÃo assunto do dia:Trata se 
de cESSÃo E TraNSf dE dirEiToS HErEd. oNEroSoS interessados: a 
partes requerente oneroso sr MaUricio NUNES doS rEiS e requerido sr 
rEGiNaldo riBEiro SaNToS e test. levy dos Santos dos reis e Elizange-
la Penha da Silva reis e outros, inclusive o Ministério Público Pa, se tiver 
interesse fica intimado Art.178 III cPc. conv. tds a comp. a r. Monte Sião 
q10 n14 distrito Vitoria da conquista de carajás Novo repartimento Pa. 
cep68473000, P/ Sessão extraord. dia 28 de maio de, 2020, sexta-feira 
08:30hs 1º chamada (hr df) a 2º chamada os que se acharem presentes 
para participar da Sessão de conciliação previa conforme art 3º 4º da lei 
federal 9.307/96, e 13.129/2015 Para sobre o proc. 32021000021-Ui/Pa.

Protocolo: 655258
saNta iZaBeL aLiMeNtos Ltda/ cNPJ Nº 03.779.994/0001-84. Torna 
público que recebeu da SEMaS-Pa a licença de operação N°12724/2021 
para atividade de abate de aves, com validade até 07/05/2023.

Protocolo: 655255
LiceNÇa de oPeraÇÃo
a MadriL iNd. e coM. de Madeiras Ltda - ePP, inscrita no cNPJ n° 
18.091.234/0001-57, localizada na Estrada Santo antônio do acaraí, s/n, 
Bairro Murinin, no município de Benevides, Estado do Pará, torna público 
que obteve junto a SEMMa a concessão da lo n° 86/2021, sob o processo 
n° 17/2021-1, para a atividade de rampa de Movimentação de cargas.

Protocolo: 655256
FUNdo MUNiciPaL de assistÊNcia sociaL de NoVo rePartiMeNto
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2021-012
Órgão: fundo Municipal de assistência Social de Novo repartimento. ob-
jeto: rEGiSTro dE PrEÇoS para futura e eventual prestação de serviços 
funerários. data, Hora, local: 27/05/2021 às 09h00min na sala da cPl da 
Prefeitura Mul de Novo repartimento/Pa. contato fone (94) 98423 4117. 
Edital e informações: das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, no 
mesmo endereço supra, fornecido ao interessado que se identificar. Edital 
disponível ainda para download no portal da transparência Novo reparti-
mento, site: http://www.novorepartimento.pa.gov.br e portal do TcM/Pa, 
site: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. Novo repartimento 
- Pa, 12 de maio de 2021. Pregoeira - Janelma alves da Silva - cPl - PMN

Protocolo: 655270
iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio de BreVes
aViso de sUstaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico N.º 01/2021-iPMB. 
ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 20210405/2021-iPMB. o instituto de 
Previdência do Município de Breves, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, a SUSTaÇÃo da lici-
tação Pregão Eletrônico nº 001/2021, com abertura prevista para o dia 
12/05/2020 ás 09hs, tendo por objeto a aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades do instituto de Previdência do município de 
Breves, em conformidade a Medida cautelar - decisão monocrática - expe-
dida pelo TcM/Pa. doralice câmara de almeida - Presidente do iPMB

Protocolo: 655271
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ProVecoM teLecoMUNicaÇÕes Ltda, cNPJ 07.251.024/0001-62, 
torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio ambien-
te de Tucuruí-Pa a licença de operação para atividade de “Provedores de 
acesso e redes de comunicação”, localizada na Rua Raimundo Veridiano 
cardoso, 96-a, Bairro Bela Vista, cEP 68.456-760, Tucuruí-Pa. Para a ati-
vidade foi exigido Plano de controle ambiental.

Protocolo: 655262
K c M iNdÚstria e coMÉrcio de Madeiras Ltda, localizada na 
rodovia Pa 256, KM 83, Galpão 02 e 03, Vila Nova, Município de Tomé açu, 
Estado do Pará, vem tornar público que recebeu da SEMaS/ToMÉ aÇU a lo 
Nº 06/2020, Protocolo 4060/2019.

Protocolo: 655265
a aLcoa WorLd aLUMiNa BrasiL Ltda., cNPJ 06.167.730/0005-91, 
torna público que recebeu da SEMaS/Pa, através do processo 25653/2017, 
autorização de supressão de vegetação 4726/2021 para avanço de lavra, 
pesquisa mineral e sondagem geotécnica nas áreas da mina de Juruti, lo-
calizada no município Juruti/Pa, esta substitui a aU 4531/2020.

Protocolo: 655266
cÂMara MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de PreGÃo PreseNciaL
Pregão Presencial n 9/2021-01/cMaP. objeto: aquisição de combus-
tível, objetivando atender as necessidades da câmara Municipal de aurora 
do Pará/Pa. data da abertura: 25 de maio das 2021 às 08h30 local: Sala 
de reunião da câmara Municipal de aurora. 2ºchamada
rafael de aguiar Mendonça
Pregoeiro

Protocolo: 655267
cÂMara MUNiciPaL de ParaUaPeBas
Errata da publicação na Imprensa Oficial do estado do Pará, publicação de 
protocolo 653906 do diário oficial Nº 34580 pg 111. onde se lê francisco alves 
da cunha, leia-se anderson George Machado de Sousa e onde se lê data da 
Sessão Pública de Sorteio: 21/05/2021 leia-se 24/05/2021.Permanecem inalte-
rados os demais termos desta publicação. Parauapebas/Pa,13 de maio de 2021.
Jerlinês Pereira chaves/PorTaria 010/2021/Presidente da cPl.

Protocolo: 655268
estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas
serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
EXTraTo dE SEGUNdo adiTiVo ao coNTraTo Nº 092/2020-SaaEP
oriGEM: contrato n° 092/2020SaaEP; dEcorrENTE: Tomada de Preços 
nº 001.20.TP. SaaEP; coNTraTada: l l SolUÇÕES E SErViÇoS EirE-
li; oBJETo do coNTraTo: contratação de empresa especializada para 
execução de aproximadamente 14.000 metros de rede de distribuição de 
água tratada e ligações domiciliares no Bairro Nova conquista, a partir 
de adução proveniente da Estação de Tratamento de água iii, no Mu-
nicípio de Parauapebas, Estado do Pará; Valor iNicial do coNTraTo: 
r$ 890.196,79 (oitocentos e noventa mil, cento e noventa e seis reais 
e setenta e nove centavos); Valor do 1º adiTiVo: inalterado; Valor 
do coNTraTo aPÓS 1º adiTiVo: r$ 890.196,79 (oitocentos e noventa 
mil, cento e noventa e seis reais e setenta e nove centavos); Valor do 
2º adiTiVo: r$ 195.466,14 (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e 
sessenta e seis reais e quatorze centavos); Valor do coNTraTo aPÓS 2º 
adiTiVo: r$ 1.085.662,93 (um milhão e oitenta e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e noventa e três centavos); ViGÊNcia iNicial do 
coNTraTo: 03 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021; ViGÊNcia 
do coNTraTo aPÓS 1º adiTiVo: 03 de novembro de 2020 e Término em 
01 de abril de 2021; ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º adiTiVo: 03 de 
novembro de 2020 e Término em 30 de abril de 2021.
liliaN criSTiNa PErEira
Presidente cPl
Port. Nº 034/2021-SaaEP

Protocolo: 655022
estado do ParÁ
MUNicÍPio de ParaUaPeBas
serViÇo aUtÔNoMo de ÁGUa e esGoto de ParaUaPeBas–saaeP
eXtrato de coNtrato
coNTraTo Nº: 033/2021-SaaEP; oriGEM: iNEXiGiBilidadE Nº 
005.2021.il.SaaEP; coNTraTaNTE: SaaEP-SErViÇo aUTÔNoMo dE 
áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS/Pa; coNTraTada(o): WEYl, frEiTaS, 
KaHWaGE, daVid adVoGadoS aSSociadoS; oBJETo: contratação de 
Sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos de natureza 
jurídica ao Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas – SaaEP, 
no Município de Parauapebas, Estado do Pará, sem exclusividade e sem 
vínculo empregatício, com a finalidade de estruturação jurídico-administra-
tiva do departamento de contas e consumo, compreendendo consultoria 
jurídica para gestão do Departamento, criação de fluxograma, implantação 
e acompanhamento de rotinas administrativas, análise e organização de 
documentos necessários para recuperação de crédito através de procedi-
mentos administrativos, judiciais, cobrança de créditos de consumidores 
do Serviço autônomo de água e Esgoto do Município de Parauapebas, Es-
tado do Pará, consistindo a prestação dos serviços na prática de todos os 
atos e procedimentos necessários nas esferas administrativa, extrajudicial 
e judicial. Valor ToTal: r$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil 
reais); PROGRAMA DE TRABALHO: Classificação Institucional: 2801 – SA-
AEP – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, Classificação 
Funcional: 17.122.3000.2.249 – Manutenção do SAAEP, Classificação Eco-
nômica: 3.3.90.35.00 – Serviços de consultoria, fontes: fontes: 15610000 
– Transf. União royalties rec. Minerais. r$ 245.000,00 (duzentos e qua-
renta e cinco mil reais). ViGÊNcia: 26 de abril de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021; daTa da aSSiNaTUra: 26 de abril de 2021.
liliaN criSTiNa PErEira
Presidente cPl
Port. nº 034/2021- SaaEP

Protocolo: 654872
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